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PREGÃO ELETRÔNICO N° 010/2020 

Processo de Licitação N° 055/2020 

OBJETO: Aquisição de material permanente e de consumo destinados aos 

diversos setores e Secretarias do Município de Carmo do Paranaíba, conforme 

discriminado no Termo de Referência. 

INÍCIO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: 

Dia 03/06/2020. 

LIMITE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: 

Dia 18/06/2020 às 12:29 horas. 

ABERTURA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: 

Dia 18/06/2020 às 12:30 horas até 13:29 horas. 

ABERTURA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO: 

Dia 18/06/2020 às 13:30 horas. 

TEMPO DA DISPUTA: O tempo inicial da disputa será encerrado por decisão do(a) 

Pregoeiro(a). 

SITE PARA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: www.licitanet.com.br 

CONSULTAS AO EDITAL E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: na internet, nos 

sites www.licitanet.com.br e https://carmodoparanaiba.mg.gov.br/editais-e-

licitacoes/  

ESCLARECIMENTOS: e-mail: compras@carmodoparanaiba.mg.gov.br, telefone 

(34) 3851-9812, Setor de Compras e Licitações localizado à Praça Misael Luiz de 

Carvalho, nº 84, Centro, Carmo do Paranaíba/MG, CEP 38.840-000. 

REFERÊNCIA DE TEMPO: Horário de Brasília. 

  

http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
https://carmodoparanaiba.mg.gov.br/editais-e-licitacoes/
https://carmodoparanaiba.mg.gov.br/editais-e-licitacoes/
mailto:compras@carmodoparanaiba.mg.gov.br
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PREGÃO ELETRÔNICO N° 010/2020 

Processo de Licitação N° 055/2020 

LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS-ME E EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE-EPP 

O Município de Carmo do Paranaíba/MG - Fundo Municipal de Saúde - 

inscrito no CNPJ sob o nº 18.602.029/0001-09 isento de inscrição estadual, torna 

pública a abertura do Processo licitatório nº 055/2020, licitação na modalidade 

Pregão Eletrônico nº 010/2020, do tipo menor preço por item, regido pela Lei 

Federal n.º 10.520, de 17/7/2002, Decreto Municipal nº 5940, de 12/08/2019, Lei 

Federal nº 8.666/93, de 21/06/1993, Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006 e 

demais condições fixadas neste edital. 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

O Pregão será realizado em sessão pública, por meio da internet, mediante 

condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases. 

Os trabalhos serão conduzidos pelo(a) Pregoeiro(a) do Município de Carmo do 

Paranaíba/MG e Equipe de Apoio, legalmente designados Decreto municipal nº 

5.753/2019 de 09/01/2019, mediante a inserção e monitoramento de dados 

gerados ou transferidos para a Plataforma “LICITANET”, Licitações “on-line” 

constante da página eletrônica www.licitanet.com.br.  

2. OBJETO 

Aquisição de material permanente e de consumo destinados aos diversos setores e 

Secretarias do Município de Carmo do Paranaíba, conforme discriminado no Termo 

de Referência. 

3. SECRETARIAS SOLICITANTES 

Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças; 

Secretaria Municipal de Transportes; 

http://www.licitanet.com.br/
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Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social; 

Secretaria Municipal de Educação; 

4. CONSULTAS, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

4.1. O edital completo encontra-se no site www.carmodoparanaiba.mg.gov.br e 

www.licitanet.com.br.  

4.2. Todas as alterações, retificações ou esclarecimentos que porventura se 

fizerem necessários serão publicados no Diário Oficial e/ou no site 

www.carmodoparanaiba.mg.gov.br, sendo que o acompanhamento destas 

informações será de total responsabilidade das licitantes. 

4.2.1. Se for solicitado pela licitante (via e-mail ou telefone), o edital também 

poderá ser enviado por e-mail, não sendo necessário o pagamento do custo 

do edital. 

4.3. As empresas e/ou representantes que tiverem interesse em participar do 

certame, obrigam-se a acompanhar as publicações referentes ao processo no site 

www.carmodoparanaiba.mg.gov.br bem como as publicações no site da AMM – 

Associação Mineira de Municípios, visando ao conhecimento de possíveis 

alterações e avisos.  

4.4. Impugnações e/ou esclarecimentos aos termos do Edital poderão ser 

interpostas por cidadão e por licitantes até o 2º dia útil, que anteceder a abertura 

das propostas, mediante petição a ser enviada, preferencialmente, para o e-mail 

compras@carmodoparanaiba.mg.gov.br, ou, ainda, protocolizadas no Setor de 

Protocolos, dirigidas ao(a) Pregoeiro(a), até 02 (dois) dias úteis antes da data 

marcada para recebimento das propostas. 

4.4.1. A petição deverá ser assinada pelo cidadão, acompanhada de cópia 

de seu documento de identificação e CPF, ou pelo representante legal ou 

credenciado do licitante, com indicação de sua razão social, número do 

CNPJ e endereço, acompanhado de cópia do documento de identificação e 

CPF do signatário e comprovante do poder de representação legal (contrato 

http://www.carmodoparanaiba.mg.gov.br/
http://www.licitanet.com.br/
http://www.carmodoparanaiba.mg.gov.br/
http://www.carmodoparanaiba.mg.gov.br/
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social, se sócio, contrato social e procuração, se procurador, somente 

procuração, se pública).  

4.5. As respostas do(a) Pregoeiro(a) às solicitações de esclarecimentos serão 

encaminhadas por e-mail e disponibilizadas nos sites 

www.carmodoparanaiba.mg.gov.br, ficando acessíveis a todos os interessados.  

4.6. No site citado serão disponibilizadas, além das respostas, outras 

informações que o(a) Pregoeiro(a) julgar importantes, razão pela qual os 

interessados devem consultar o site com freqüência.  

4.7. O Município de Carmo do Paranaíba não se responsabilizará por 

impugnações endereçadas por outras formas ou outros endereços eletrônicos, e 

caso não tenha sido acusado recebimento pelo(a) Pregoeiro(a), e que, por isso, 

sejam intempestivas.  

4.8. Acolhida a impugnação, será designada nova data para a realização do 

certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação 

das propostas.  

4.9. A decisão do(a) Pregoeiro(a) será enviada ao impugnante por e-mail, no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas, e será divulgada no site deste Município para 

conhecimento de todos os interessados.  

5. DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO  

5.1. Poderão participar desta licitação, toda e qualquer Pessoa Jurídica, que seja 

credenciada no objeto desta licitação e que satisfaça todas as exigências, 

especificações e normas contidas neste Edital e seus anexos. 

5.2. Este procedimento licitatório não se destina exclusivamente às 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, que subsidiam este procedimento e 

previsão nos incisos II e III do art. 49 da Lei Complementar Federal nº 123/2006. 

5.3. O licitante deverá estar devidamente cadastrado junto à LICITANET – 

Licitações On-line, no sítio www.licitanet.com.br. 

http://www.carmodoparanaiba.mg.gov.br/
http://www.licitanet.com.br/
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5.4. Em se tratando de Microempresa – ME, ou Empresa de Pequeno Porte – 

EPP, a aprovação desta condição será efetuada mediante certidão, expedida pela 

Junta Comercial e deverá ocorrer do credenciamento, sob pena de não aplicação 

dos efeitos da Lei Complementar nº 123/2006. 

5.5. Declaração, firmada pelo representante legal da empresa, de não haver 

nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 

123/2006. 

5.6. O licitante que apresentar declaração falsa responderá por seus atos, civil, 

penal e administrativamente nos termos da lei. 

5.7. O custo de operacionalização pelo uso da Plataforma de Pregão Eletrônico, 

a título de remuneração pela utilização dos recursos da tecnologia da informação 

ficará a cargo do licitante, que poderá escolher entre os Planos de Adesão 

disponíveis no site detentor da plataforma eletrônica (www.licitanet.com.br). 

5.8. O referido pagamento/remuneração possui amparo legal no inciso III do art. 

5º da Lei nº 10.520/02. 

5.9. Correrá por conta das licitantes todos os custos decorrentes da elaboração e 

apresentação de suas propostas, não sendo devida nenhuma indenização às 

licitantes pela realização de tais atos. 

5.10. A participação na licitação importa total submissão dos proponentes às 

condições deste edital. 

5.11. Cada licitante apresentar-se-á com apenas 01 (um) representante legal, o 

qual somente poderá representar uma empresa, devidamente munido de 

credencial, que será o único admitido a intervir em todas as fases do procedimento 

licitatório. 

5.12. Não poderão concorrer, direta ou indiretamente, nesta licitação: 

5.13. Empresas em estado de falência, concordata ou em processo de 

recuperação judicial, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação. 

http://www.licitanet.com.br/
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Ressalva: É possível a participação de empresa em recuperação judicial, desde 

que amparada em certidão emitida pela instância judicial competente, que certifique 

que a interessada está apta econômica e financeiramente a participar de 

procedimento licitatório nos termos da Lei Federal n. 8.666/1993”. (TCU, Ac. 

8.271/2011-2a Cam., DOU de 04.10.2011). 

5.14. Empresas que estejam punidas com suspensão do direito de contratar ou 

licitar neste Município ou que tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão 

da Administração Pública direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do 

Distrito Federal. Será consultado no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e 

Suspensas (CEIS) no site http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis a situação 

da empresa. 

5.15. Quaisquer servidores públicos vinculados ao órgão promotor da licitação, 

bem assim a empresa ou instituição que tenha em seu quadro societário, dirigente 

ou responsável técnico que seja também servidor público vinculado; 

5.16. Empresas estrangeiras que não funcionam no país; 

5.17. Empresas que possuírem sócio, diretor ou responsável técnico que tenha 

tido vínculo empregatício com o Município há menos de 180 (cento e oitenta) dias, 

anteriores à data da publicação deste edital; 

5.18. Consórcios1.  

5.19. A observância das vedações do item 4.4 e subitens, é de inteira 

responsabilidade da licitante que, pelo descumprimento, sujeita-se às penalidades 

cabíveis.  

5.20. Qualquer informação incompleta ou inverídica constante nos documentos de 

credenciamento apurada pelo Pregoeiro, mediante simples conferência ou 

diligência, implicará no não credenciamento da respectiva licitante e envio dos 

                                                 
1 Considerando que é ato discricionário da Administração diante da avaliação de conveniência e 
oportunidade no caso concreto; e considerando que existem no mercado diversas empresas com 
potencial técnico, profissional e operacional, suficiente para atender satisfatoriamente às exigências 
previstas neste edital, entende-se que é conveniente a vedação de participação de empresas em 
“consórcio” no referido Pregão Eletrônico. 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
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documentos para o M.P.M.G (Ministério Público de Minas Gerais), para apuração, 

se possível, de prática delituosa, conforme art. 89 e seguintes da Lei nº 8.666/93. 

6. PROPOSTA COMERCIAL 

6.1. A Proposta Comercial, contemplando o valor total do lote/item, deverá ser 

encaminhada por meio do sistema eletrônico, até a data e horário marcado para 

abertura das propostas. 

6.2. Deverá ser inserido, no campo próprio do sistema eletrônico, o valor total do 

item; 

6.3. Os valores deverão ser expressos em moeda corrente do país, com no 

máximo 03 (três) casas decimais devendo o mesmo ser adequado para que o valor 

global tenha no máximo 02 (duas) casas decimais; 

6.4. Na elaboração da proposta de preço deverão ser observados os preços de 

referência dos lotes/itens, constantes deste Termo de Referência, extraído de 

pesquisa de preços de mercado (apurados pela secretaria Municipal de sáude), 

não devendo os preços ofertados ultrapassarem tais valores, que são tidos como 

preços máximos. 

6.5. O licitante deverá formular os lances referentes à integralidade do lote, não 

se admitindo propostas para fornecimento parcial; 

6.6. O licitante que cumprir os requisitos legais para qualificação como 

Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), art. 3º da Lei 

Complementar n.º 123/2006, e que não estiver sujeito a quaisquer dos 

impedimentos do § 4º deste artigo, caso tenha interesse em usufruir do tratamento 

favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da lei citada deverá declarar, em campo 

próprio, no sistema eletrônico, sua condição de ME ou EPP; 

6.7. O licitante que apresentar declaração falsa responderá por seus atos, civil, 

penal e administrativamente. 

6.8. A proposta e os lances deverão conter todos os tributos inerentes ao produto 

ofertado. 



MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA - MG 
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES 

Praça Misael Luiz de Carvalho, n° 84 - (34) 3851-9812 
E-mail: compras@carmodoparanaiba.mg.gov.br  

 

Página 8 de 67 

 

6.9. As Propostas Comerciais registradas no sistema, pelos licitantes, poderão 

ser substituídas ou excluídas até a data e horário definido no Edital para sua 

abertura. 

6.10. O licitante classificado, detentor da proposta de menor preço, deverá 

encaminhar ao (a) Pregoeiro(a), via e-mail: compras@carmodoparanaiba.mg.gov.br 

em até 24 (vinte e  quatro) horas após o encerramento da sessão do Pregão, sua 

Proposta Comercial AJUSTADA AO PREÇO FINAL.  

6.11. A Proposta Comercial, ajustada ao preço final, poderá ser apresentada em 

modelo próprio, desde que contenha todas as informações ali previstas, com 

identificação da empresa proponente, n.º do CNPJ, endereço, números de telefone 

e fac-símile, e-mail e assinatura do seu representante legal ou credenciado, 

devidamente identificado e qualificado, sem emendas, borrões, rasuras, ressalvas, 

entrelinhas ou omissões, salvo se, inequivocamente, tais falhas não acarretarem 

lesões ao direito dos demais licitantes, prejuízo à administração ou não impedir a 

exata compreensão de seu conteúdo, constando: 

a) descrição completa do objeto e marca/modelo dos objetos ofertados, 

conforme especificações constantes do Anexo I; 

b)  preço unitário e preço total do lote, expressos em numeral; 

c) O número do CNPJ deve ser o do estabelecimento da licitante que 

emitirá a nota fiscal eletrônica referente ao objeto licitado, indicação essa, 

indispensável para emissão do termo contratual, empenho da despesa e 

realização do pagamento nos termos do Título XV, deste edital. 

6.12. A Proposta Comercial terá validade por, no mínimo, 90 (noventa) dias, a 

contar da data de sua apresentação. 

6.13. Caso esse prazo não esteja expressamente indicado na Proposta Comercial, 

o mesmo será considerado como aceito para efeito de julgamento. 

6.14. Decorridos 90 (noventa) dias da data do recebimento das propostas, sem 

convocação para a contratação, os licitantes ficam liberados dos compromissos 

assumidos. 

mailto:compras@carmodoparanaiba.mg.gov.br
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6.15. Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do 

período de validade das propostas, ou seja, 90 (noventa) dias, poderá ser solicitada 

prorrogação da validade das mesmas a todos os licitantes classificados, por igual 

prazo, no mínimo, caso persista o interesse do Município de Carmo do Paranaíba. 

6.16. A prorrogação das propostas, caso solicitada, nos termos do subitem 

anterior, dependerá do consentimento dos licitantes quanto à respectiva proposta. 

6.17. Toda a especificação estabelecida para o objeto será tacitamente aceita pelo 

licitante, no ato da entrega de sua Proposta Comercial. 

6.18. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas 

em seu nome no Pregão Eletrônico, assumindo como firme e verdadeira sua 

proposta e lances. 

6.19. A apresentação da Proposta Comercial pressupõe pleno conhecimento e 

atendimento às exigências previstas no Edital. 

7. DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

7.1. A licitante deverá apresentar a documentação abaixo relacionada para 

habilitação no certame: 

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual, devidamente registrada na 

Junta Comercial competente, ou; 

b) Ato constitutivo - Estatuto ou Contrato Social - e alterações em vigor2, 

devidamente registradas e arquivadas na repartição competente, para as 

Sociedades Comerciais, e, em se tratando de Sociedades por Ações, 

acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, ou; 

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de Sociedades Civis, acompanhada de 

prova da diretoria em exercício, ou; 

                                                 
2 NOTA EXPLICATIVA: O contrato social consolidado dispensa a apresentação do contrato original 
e das alterações anteriores, devendo ser apresentadas alterações posteriores ainda não 
consolidadas. 



MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA - MG 
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES 

Praça Misael Luiz de Carvalho, n° 84 - (34) 3851-9812 
E-mail: compras@carmodoparanaiba.mg.gov.br  

 

Página 10 de 67 

 

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresas ou sociedade estrangeira 

em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento 

expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

e) Prova de Inscrição no CNPJ. O documento deverá ser expedido no máximo 90 

(noventa) dias antes da data do recebimento dos envelopes; 

f) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – 

FGTS, emitida pela Caixa Econômica Federal em vigor; 

g) Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação 

de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou Certidão Positiva de 

Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos da CNDT conforme lei 12.440, de 07 

de julho de 2011, em vigor; 

h) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, 

mediante apresentação de Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos 

Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do 

Brasil ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, em vigor; 

i) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da 

licitante, mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do 

Estado em vigor; 

j) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da 

licitante, mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do 

Município. 

k) Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 

jurídica. Caso o documento não declare sua validade somente será aceito 

documento expedido no máximo 90 (noventa) dias antes da data do recebimento 

dos envelopes;  

l) Declaração expressa de que a licitante não emprega trabalhador nas situações 

previstas no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal, assinada por sócio, 

diretor ou procurador que tenha poderes para tal investidura, conforme modelo 

ANEXO III; 
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m) Declaração de Condição de ME ou EPP (ANEXO IV); 

n) Declaração referente a habilitação (ANEXO II); 

o) O objeto social descrito no ato constitutivo referente às alíneas a), b), c) ou d) 

deste título (VII) deverão possuir ramo de atividade compatível ao objeto deste 

edital. 

7.2. Os documentos descritos nas alíneas a), b), c) ou d) podem ser substituídos 

pelo Certificado de Registro Cadastral (C.R.C.) emitido pelo Município de Carmo do 

Paranaíba/MG em vigor; sendo que o ramo de atividade também deverá ser 

compatível ao objeto deste edital; 

7.3. Não serão aceitos protocolos de pedidos ou solicitações de documentos, em 

substituição aos documentos requeridos no presente edital. 

7.4. A documentação necessária à habilitação poderá ser apresentada em  

original, por qualquer processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas, ou por 

cópia não autenticada, desde que seja exibido juntamente com esta, o seu original, 

para autenticação por parte desta Equipe de Apoio – Setor de Licitações, ou por 

publicações em órgão da Imprensa Oficial, e serão recebidos condicionalmente por 

esta Equipe de Apoio – Setor de Licitações, que, se julgar necessário, verificará a 

sua autenticidade e veracidade. A licitante que pretender autenticação de 

documentos via Comissão de Pregão, deverá comparecer no Setor de Licitações 

com documentos originais e cópia dos mesmos. Fica facultado ao(a) Pregoeiro(a) a 

autenticação de documentos no dia da sessão. 

7.5. Para os documentos disponibilizados pela Internet e cuja autenticidade será 

verificada via consulta no site correspondente, pelo(a) Pregoeiro(a) ou sua equipe 

de apoio, serão aceitas cópias simples. 

7.6. O licitante obriga-se a declarar a superveniência de fato impeditiva da 

habilitação, se houver observadas as penalidades cabíveis. 

7.7. O(a) Pregoeiro(a) e a equipe de apoio efetuarão consulta ao site da Receita 

Federal para certificação sobre a regularidade da inscrição da empresa no 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, em observância à legislação 
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pertinente, confirmando, ainda, a autenticidade dos demais documentos extraídos 

pela internet, junto aos sites dos órgãos emissores, para fins de habilitação. 

7.8. Toda a documentação apresentada para habilitação deverá estar em nome 

da licitante, com o número do CNPJ/CPF e, preferencialmente, com endereço 

respectivo, devendo ser observado o seguinte (condição válida, também, para o 

pagamento dos produtos/serviços, se for o caso): 

7.9. Se a licitante for à matriz, todos os documentos deverão estar com o número 

do CNPJ da matriz, ou; 

7.10. Se a licitante for a filial3, todos os documentos deverão estar com o número 

do CNPJ da filial, exceto quanto à Certidão Conjunta de Débitos Relativos a 

Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e Certidão 

Negativa de Débitos Trabalhistas, por constar no próprio documento que é válido 

para matriz e filiais, bem assim quanto ao Certificado de Regularidade do FGTS, 

quando a licitante tenha o recolhimento dos encargos centralizado, devendo, desta 

forma, apresentar o documento comprobatório de autorização para a centralização; 

7.11. Serão dispensados da apresentação de documentos com o número do 

CNPJ da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, forem emitidos 

somente em nome da matriz; 

7.12. O(a) Pregoeiro(a), quando julgar necessário, poderá determinar a 

apresentação do documento original em 2 (dois) dias, com vistas à confirmação da 

autenticidade.  

7.13. O prazo acima poderá ser prorrogado, a pedido do licitante, com justificativa 

aceita pelo(a) Pregoeiro(a), desde que apresentado requerimento no prazo 

inicialmente concedido.  

                                                 
3
 NOTA EXPLICATIVA: Embora a matriz e a filial sejam estabelecimentos de uma mesma pessoa 

jurídica, o direito tributário confere tratamento específico aos diferentes estabelecimentos 
empresariais, considerando cada um deles um domicílio tributário.  
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7.14. O licitante obriga-se a declarar a superveniência de fato impeditivo da 

habilitação, se houver, observadas as penalidades cabíveis.  

7.15. O licitante que ofertar o menor preço por lote e que não apresentar todos os 

documentos acima exigidos, ou que os apresentarem incompletos, incorretos ou 

com a validade expirada, poderá ser inabilitado, não se admitindo complementação  

posterior ao prazo máximo,estabelecido neste edital, para a apresentação da 

documentação, de acordo com o item X, subitem 20.1; 

7.16. As Certidões que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitas 

com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias consecutivos de 

antecedência da data prevista para apresentação das propostas. 

7.17. As ME e EPP deverão apresentar toda a documentação exigida para a 

habilitação, inclusive os documentos comprobatórios da regularidade fiscal, mesmo 

que estes apresentem alguma restrição. 

7.18. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, a licitante 

será habilitada, nos termos do art. 43, § 1º da Lei Complementar nº 123/2006. A 

licitante declarada vencedora será notificada para no prazo de até 5 (cinco) dias 

úteis, para regularizar a documentação; 

7.19. A prorrogação do prazo para a regularização fiscal dependerá de 

requerimento, devidamente fundamentado, a ser dirigido ao(a) Pregoeiro(a). 

Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado nos 5 (cinco) dias úteis 

inicialmente concedidos; 

7.20. A não-regularização da situação fiscal, no prazo e condições disciplinadas 

no, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 

previstas neste edital, com base no art. 81 da Lei no 8.666/93 e art. 7º da Lei nº 

10.520/02, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, 

na ordem de classificação, ou revogar a licitação. 

7.21. Eventuais falhas e omissões nos documentos de habilitação poderão ser 

verificadas por meio eletrônico hábil de informações e certificada pelo(a) Pregoeiro 

(a). 
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7.22. Constatado o pleno atendimento dos requisitos de habilitação previstos 

neste edital e seus anexos, será declarada pelo(a) Pregoeiro(a) a vencedora do 

certame, sendo-lhe adjudicado o objeto. 

7.23. Caso o proponente não atenda às exigências habilitatórias ou se não for 

possível assinar o contrato e/ou outro documento equivalente com a licitante 

vencedora, o(a) Pregoeiro(a) examinará as ofertas subseqüentes e a qualificação 

das licitantes, na ordem de classificação, até apurar a melhor proposta válida; 

7.24. Na situação prevista no item acima, o(a) Pregoeiro(a) poderá negociar 

diretamente com a proponente para que seja obtido preço melhor; 

7.25. A apresentação dos documentos em desacordo com o previsto neste Título, 

ou sua ausência, inabilitará o licitante.  

8. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

8.1. O critério de julgamento será o de menor valor por item, respeitado o valor 

máximo de cada item, desde que observadas às especificações e demais 

condições estabelecidas neste Edital e seus anexos; 

8.1.1. Será desclassificada a Proposta Comercial que: 

          a) não se refira à integralidade do objeto; 

           b) não atenda às exigências estabelecidas no Edital ou em diligência; 

           c) que apresentarem preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, 

incompatíveis com os preços de mercado acrescido dos respectivos 

encargos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de 

propriedade do licitante, para os quais ele renuncie à parcela ou à totalidade 

da remuneração; ou superestimados ou manifestamente inexequíveis, assim 

considerados nos termos do disposto no art. 44, § 3º e art. 48, II da Lei 

Federal nº 8.666/93; 

d) Se o Pregoeiro(a) entender que o preço é inexequível, fixará prazo 

para que o licitante demonstre a exequibilidade de seu preço por meio de 

planilha de custos ou outros documentos; 
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e) Não havendo a comprovação da exequibilidade do preço, a proposta 

será desclassificada, sujeitando-se o licitante às sanções legais; 

f) Não indique expressamente a marca do produto ofertado, ou 

acrescente  expressões como “referência”, “similar” ou “conforme nossa 

disponibilidade de estoque”. 

8.2. Quaisquer erros de soma e/ou multiplicação apurados na Proposta 

Comercial serão corrigidos pela Equipe de Apoio; 

8.3. Serão corrigidos os valores dos preços unitários ou do preço total do item, 

conforme a divergência apurada, de forma a prevalecer, sempre, o valor total 

menor ou igual ao valor do lance ofertado na sessão do Pregão ou o valor 

negociado com (o)a Pregoeiro(a), após diligência e mediante expressa anuência do 

licitante; 

8.4. Após anuência do licitante, a correção será consignada em ata de 

julgamento; 

8.5. Serão desconsiderados valores a partir da terceira casa decimal; 

8.6. Não se considerará qualquer oferta de vantagem; 

8.7. O(a) Pregoeiro(a) poderá, no julgamento das propostas, desconsiderar 

evidentes falhas formais sanáveis e que não afetem o seu conteúdo. 

8.8. Este procedimento licitatório não se destina exclusivamente às 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, com previsão nos incisos II e  III  do  

art. 49  da  Lei  Complementar  Federal nº 123/2006. 

9. CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO LICITAÇÕES 

9.1. A participação do licitante no pregão eletrônico se dará exclusivamente 

através de Home Broker, o qual deverá manifestar em campo próprio da Plataforma 

Eletrônica, pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de 

habilitação previstas no Edital. 
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9.2. O acesso do licitante ao pregão eletrônico, para efeito de encaminhamento 

de proposta de preço e lances sucessivos de preços, somente se dará mediante 

prévio cadastramento a LICITANET – Licitações On-line. 

9.3. O login e a senha do licitante poderão ser utilizados em qualquer pregão 

eletrônico, salvo quando suspensas por inadimplência do licitante junto a 

LICITANET – Licitações On-line, ou canceladas por solicitação do licitante. 

9.4. A manutenção ou alteração da Senha de Acesso será feita através de 

pedido do        licitante junto ao e-mail contato@licitanet.com.br, sendo enviada 

para seu e-mail a nova senha de forma imediata. 

9.5. É de exclusiva responsabilidade do licitante o sigilo da senha, bem como seu 

uso em qualquer transação efetuada, não cabendo a LICITANET – Licitações On-

line a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, 

ainda que por terceiros. 

9.6. O cadastramento do licitante junto a Plataforma de Pregão Eletrônico implica 

a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade 

técnica para realização das transações inerentes ao certame. 

10. PARTICIPAÇÃO E PROCEDIMENTOS DA SESSÃO DO PREGÃO 

10.1. A participação no Pregão Eletrônico dar-se-á por meio da digitação da senha 

pessoal e intransferível do representante credenciado e subsequente 

encaminhamento da Proposta Comercial por meio do sistema eletrônico, 

observados data e horário limite estabelecidos à      fl.1 deste edital; 

10.2. Informações relativas aos dados para acesso e encaminhamento da 

proposta, devem ser feitas na página inicial do site www.licitanet.com.br, opção 

“Acessar Sistema”. 

10.3. Na data e hora estabelecidas neste edital, a sessão pública do Pregão 

Eletrônico será iniciada com a abertura e divulgação das Propostas Comerciais, 

sendo avaliada a aceitabilidade das mesmas pelo(a) Pregoeiro(a), mantido o sigilo 

estabelecido pelo sistema. 

mailto:contato@licitanet.com.br
http://www.licitanet.com.br/
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10.4. Aberta a etapa competitiva, os representantes dos licitantes deverão estar 

conectados ao sistema para participar da etapa de lances, exclusivamente pelo 

meio eletrônico, observado o horário de duração e as regras estabelecidas neste 

edital. 

10.5. O licitante deverá acessar o menu Disputa no campo correspondente, 

disponível na página inicial do sistema; 

10.6. O licitante poderá clicar no ícone “Sala de Disputa” para visualizar a relação 

dos lances, seus valores, bem como o valor do menor lance; 

10.7. O sistema não divulgará a razão social das empresas licitantes; 

10.8. A cada lance ofertado o licitante será imediatamente informado pelo sistema 

sobre seu recebimento e respectivo horário de registro e valor; 

10.9. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo 

aquele que for recebido e registrado no sistema em primeiro lugar; 

10.10. Durante o transcurso da etapa de lances, será informado, em tempo real, o 

valor do menor lance de cada licitante registrado pelo sistema; 

10.11. O licitante poderá encaminhar lance com valor superior ao menor registrado, 

desde que seja inferior ao seu último lance ofertado e diferente de qualquer outro 

válido para o lote; 

10.12. Permanecerá válida a proposta comercial encaminhada pelo sistema na 

hipótese do licitante não encaminhar lances, sendo considerada para a 

classificação final; 

10.13. Se os licitantes não ofertarem lances será verificada a conformidade da 

proposta de menor preço em relação ao valor estimado da contratação; 

10.14. Havendo desconexão com o(a) Pregoeiro(a) no decorrer da etapa de lances, 

o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para recepção de 

lances. O(a) Pregoeiro(a), quando possível, continuará a gerenciar a sessão, sem 

prejuízo dos atos realizados; 
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10.15. O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o 

encerramento da etapa de lances; 

10.16. Será classificado em primeiro lugar o licitante que, ao final da etapa de 

lances ofertarem o menor preço; 

10.17. Se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por ME ou EPP 

ou equiparada, e houver proposta apresentada por ME ou EPP ou equiparada com 

valor até 5% (cinco por cento) superior ao melhor preço, estará configurado o 

empate previsto no art. 44, § 2º da Lei Complementar nº 123/06. 

10.18. Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

a) A ME, EPP ou equiparada mais bem classificada será convocada, 

para no prazo de 5 (cinco) minutos, apresentar nova proposta de preço 

inferior àquela considerada classificada em 1º lugar no certame, sob pena de 

preclusão do exercício do direito de preferência. 

b) Caso a ME, EPP ou equiparada mais bem classificada, em situação 

de empate ficto,  

c) Utilize seu direito de preferência, será classificada em primeiro lugar e 

dar-se-á prosseguimento à sessão. 

d) Se a ME, EPP ou equiparada mais bem classificada não exercer o 

seu direito de preferência, na forma do subitem anterior, serão convocadas 

as demais ME, EPP ou equiparada remanescentes, cujas propostas 

estiverem no limite de 5% superior ao melhor preço, na ordem de 

classificação, para o exercício do direito de preferência. 

e) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas ME, EPP ou 

equiparada que se encontrem nesse limite, será realizado sorteio, entre 

essas empresas, para definir a que primeiro poderá apresentar novo lance. 

f) Não havendo ME, EPP ou equiparada, em situação de empate ficto, 

que utilize o direito de preferência, prosseguir-se-á a sessão observando-se 

a classificação da  etapa de lances. 
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g) Será classificado em primeiro lugar o licitante que, ao final da etapa 

de lances, após aplicação do direito de preferência instituído pela Lei 

Complementar nº 123/06, ofertar o menor preço. 

10.19. As etapas seguintes serão realizadas ainda na “sala de disputa” através da 

aba “Pendente”. 

10.20. O(a) Pregoeiro(a) poderá encaminhar contraproposta diretamente ao licitante 

que tiver apresentado o lance de menor preço via Chat, para que possa ser obtida 

melhor proposta, bem como decidir sobre sua aceitação; 

10.21. O licitante detentor do menor preço poderá negociar com o(a) Pregoeiro(a) 

logo que o mesmo clicar no botão “Negociação”, podendo dar lances no local 

apropriado; 

10.22. Os licitantes, a qualquer momento, poderão registrar seus questionamentos 

para o(a) Pregoeiro(a), via Sistema, acessando “Chat Mensagens” e “Enviar 

Mensagem”. Essa opção ficará disponível até o momento em que o(a) Pregoeiro(a) 

declarar o licitante vencedor do lote. Todas as mensagens constarão do histórico 

da “Ata Parcial”; 

10.23. Os questionamentos formulados pelos licitantes serão respondidos no “Chat 

Mensagens”; 

10.24. Quando necessário, o(a) Pregoeiro(a) poderá estabelecer prazo para que o 

licitante demonstre a exequibilidade de seus preços por meio de documentos; 

10.25. Sendo aceitável a oferta de menor preço, o licitante deverá encaminhar ao(a) 

Pregoeiro(a), sob pena de desclassificação: 

a) No prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após encerrada a 

sessão do Pregão, via e-mail: compras@carmodoparanaiba.mg.gov.br, a 

Proposta Comercial ajustada ao preço final e a documentação de 

Habilitação prevista neste edital. 

b) a documentação de Habilitação e a Proposta Comercial ajustada ao 

preço final deve ser enviadas em original (com excessão daqueles extraídos 

pela internet, que poderão ser enviados por e-mail), cópia autenticada ou 

mailto:compras@carmodoparanaiba.mg.gov.br
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para ser autenticada pelo (a) Pregoeiro(a) ou Equipe de Apoio, constando 

identificação do licitante, número do processo licitatório e número do pregão, 

no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, excluído o dia da sessão; 

c) Os prazos acima poderão ser prorrogados, a pedido do licitante, com 

justificativa aceita pelo (a) Pregoeiro(a); 

d) Declarado o vencedor e disparado o aviso de recurso no chat, 

qualquer licitante que desejar poderá manifestar imediata e motivadamente a 

intenção de recorrer dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas clicando no 

botão RECURSO. 

e) O licitante interessado em recorrer deverá manifestar, motivadamente, 

a intenção de interpor recurso em local próprio sua intenção com registro da 

síntese das suas razões, exclusivamente via sistema, durante o prazo 

estipulado no Item 21, imediatamente posteriores ao ato do(a) Pregoeiro(a) 

que declarou o vencedor do certame, sob pena de decadência do direito de 

recurso; 

f) Ao(a) Pregoeiro(a) caberá o juízo de admissibilidade. Não serão 

recebidos recurso sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não 

for suficientemente justificada e fundamentada a intenção de interpor o 

recurso pelo licitante; 

g) Aceito o recurso pelo(a) Pregoeiro(a), será facultado ao licitante juntar 

memoriais no prazo de 03 (três) dias úteis. 

h) Aos demais licitantes ficam, desde logo, intimados a apresentar 

contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término 

do prazo do recorrente; 

10.26. O licitante cuja Proposta Comercial tenha sido desclassificada antes da 

etapa de lances, interessado em recorrer, também deverá manifestar a sua 

intenção de interpor recurso; 

10.27. No caso de desclassificação da proposta de menor preço ou inabilitação do 

licitante, o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta ou lance subsequente, verificando 
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a sua aceitabilidade e habilitação do licitante, na ordem de classificação e, assim, 

sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda às 

exigências deste Edital; 

10.28. Nessa etapa o(a) Pregoeiro(a), também, poderá negociar o preço com o 

licitante, para que sejam obtidas melhores condições para o Município; 

10.39. O sistema gerará ata circunstanciada da sessão, na qual estarão registrados 

todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes, ficando a mesma 

disponível para consulta no site www.licitanet.com.br ; 

10.30. Quando necessário, o(a) Pregoeiro(a) e a Equipe de Apoio poderão 

complementar as informações da Ata gerada pelo sistema LICITANET, por meio de 

Ata Interna, que será juntada aos autos referentes ao certame; 

10.31. Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico, ficando 

responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da não observância 

de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

11. RECURSOS E CONTRARRAZÕES 

11.1. Os licitantes que tiverem manifestado, imediata e motivadamente, a intenção 

de recorrer contra decisões do(a) Pregoeiro(a), após a declaração do vencedor, 

nos termos do item 21 do Título 9, deverão apresentar suas razões no prazo 

máximo de 3 (três) dias úteis, a partir do dia seguinte à sua manifestação; 

11.2. Os demais licitantes poderão apresentar contrarrazões em igual número de 

dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente; 

11.3. No prazo recursal, fica assegurada vista dos autos; 

11.4. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a 

decadência do direito de recurso; 

11.5. O recurso e respectivas contrarrazões deverão obedecer aos seguintes 

requisitos, sob pena de não serem conhecidos: 

a) ser dirigido aos cuidados do(a) Pregoeiro(a), no prazo de até 3 (três) dias 

úteis, conforme estabelecido no item 1 deste Título; 

http://www.licitanet.com.br/
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b) ser dirigido aos cuidados do(a) Pregoeiro(a), nos casos de anulação ou 

revogação, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis; 

c) ser apresentado em uma via original, emitida por computador, contendo 

razão social, CNPJ e endereço da empresa, rubricado em todas as folhas e 

assinado pelo representante legal ou credenciado do licitante, devidamente 

comprovado através de procuração ou cópia de contrato social; 

d) ser protocolado no setor de Protocolo do Município de Carmo do Paranaiba/ 

localizado à Praça Misael Luiz de Carvalho, nº 84, Centro, Carmo do 

Paranaíba/MG, CEP 38.840-000. 

11.6. O Município de Carmo do Paranaíba não se responsabilizará por memoriais 

de recursos e contrarrazões endereçados via postal ou por outras formas, 

entregues em locais diversos do mencionado no subitem 2.4 acima, e que, por isso, 

não sejam protocolizados no prazo legal; 

11.7. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento; 

- A decisão acerca de recurso interposto será comunicado a todos os licitantes via 

fax ou correio eletrônico e divulgado no site desta Prefeitura e também no 

www.licitanet.com.br. 

12. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

12.1. Inexistindo manifestação recursal, o(a) Pregoeiro(a) adjudicará o objeto ao 

licitante vencedor, competindo à autoridade competente homologar o procedimento 

licitatório. 

12.2. Decididos os recursos porventura interpostos e constatada a regularidade 

dos atos procedimentais, a autoridade competente adjudicará o objeto ao licitante 

vencedor e homologará o procedimento licitatório.  

13. DO PAGAMENTO  

http://www.licitanet.com.br/
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13.1. Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após a entrega da 

nota fiscal eletrônica no setor competente, fazendo constar da mesma, 

discriminação, quantitativo, nº e modalidade de licitação, nº do item, nº do contrato, 

preço unitário e preço total do(s) produto(s), devidamente atestada pelo setor 

competente da Contratante, acompanhada das seguintes comprovações: 

regularidade junto à Seguridade Social (CND), ao Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (CRF), à Justiça do Trabalho (CNDT) e às Fazendas Federal, Estadual e 

Municipal de seu domicílio ou sede. 

13.2. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente 

liquidação de qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de 

penalidade ou inadimplência contratual, obrigando-se ainda a manter regularmente 

em dia a sua condição de cadastrada e habilitada junto ao Cadastro de 

Fornecedores do Município de Carmo do Paranaíba. 

13.3. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de 

pagamento será contado a partir de sua reapresentação, devidamente 

regularizado. 

13.4. A critério da Administração, poderão ser utilizados os pagamentos devidos 

para cobrir possíveis despesas com multas, indenizações a terceiros, ou outras de 

responsabilidade da contratada. 

13.5. As notas fiscais eletrônicas deverão ser emitidas observando o número do 

CNPJ indicado pela empresa em sua Proposta de Preços. 

13.6. Os valores serão reajustados ou corrigidos monetariamente de acordo com 

as disposições da lei 10.192/2001 e, no que com ela não conflitarem, com as 

disposições da  Lei 8.666/93. 

14. DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 

14.1. As dotações orçamentárias reduzidas e fonte de recurso para custear as 

despesas decorrentes com a aquisição do objeto desta licitação são:  
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Dotação reduzida nº 445, fonte de recursos 01 0000 0000 0000, da Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Social; 

Dotação reduzida nº 209, fonte de recursos 02 0047 0047 0047, da Secretaria 

Municipal de Educação, Cultura, Lazer e Esporte;       

Dotação reduzida nº 126, fonte de recursos 02 0047 0047 0047, da Secretaria 

Municipal de Educação, Cultura, Lazer e Esporte;       

Dotação reduzida nº 71, fonte de recursos 02 0047 0047 0047, da Secretaria 

Municipal de Educação, Cultura, Lazer e Esporte;     

Dotação reduzida nº 136, fonte de recursos 02 0047 0047 0047, da Secretaria 

Municipal de Educação, Cultura, Lazer e Esporte;       

Dotação reduzida nº 117, fonte de recursos 02 0047 0047 0047, da Secretaria 

Municipal de Educação, Cultura, Lazer e Esporte;      

Dotação reduzida nº 221, fonte de recursos 02 0047 0047 0047, da Secretaria 

Municipal de Educação, Cultura, Lazer e Esporte; 

Dotação reduzida nº 629, fonte de recursos 02 0047 0047 0047, da Secretaria 

Municipal de Educação, Cultura, Lazer e Esporte;       

Dotação reduzida nº 30, fonte de recursos 01 0092 0092 0092, da Secretaria 

Municipal de Administração Planejamento e Finanças;       

Dotação reduzida nº 332, fonte de recursos 01 0092 0092 0092, da Secretaria 

Municipal de Transportes.                                                                                                                                                                 

15. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS LICITANTES  

15.1. A licitante é responsável:  

15.1.1. Pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como 

firmes e verdadeiras suas propostas e lances, bem como qualquer transação 

efetuada diretamente por seus representantes, não cabendo o Município de 
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Carmo do Paranaíba responsabilidade por eventuais danos decorrentes de 

terceiros;  

15.1.2. Pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação;  

15.1.3. Pela manutenção do compromisso de executar o objeto deste 

Edital nas condições estabelecidas, dentro do prazo de validade da 

proposta, caso seja a vencedora da licitação;  

15.1.4. Pelo cumprimento dos prazos e demais exigências deste Edital 

e seus anexos; 

15.1.5. Pela leitura e compreensão deste Edital, incluindo seus anexos, 

não sendo admitida alegação posterior de desconhecimento.  

15.2. Em decorrência deste Edital o Município se compromete a:  

15.2.1. Cumprir todas as normas e condições do Edital e seus anexos; 

15.2.2. Fornecer todas as informações ou esclarecimentos e condições 

necessárias ao pleno atendimento do objeto pela licitante vencedora. 

16. DA EXECUÇÃO DO CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

16.1. São obrigações da CONTRATADA: 

16.1.1. Entregar/Prestar os produtos/serviços de acordo com o 

especificado no Edital e seus anexos. 

16.1.2. Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas 

pela Contratante quanto ao objeto contratado; 

16.1.3. Entregar/Prestar os objetos/serviços no local e prazo 

estipulado; 

16.1.4. Substituir, no prazo de determinado por este Município, o 

objeto que esteja em desacordo com as especificações contidas no termo de 

referência, sem acréscimo de valor. 
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16.1.5. Responsabilizar-se por todos os encargos sociais e trabalhistas 

que incidam sobre a execução do contrato/ata; 

16.1.6. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações 

estabelecidas na legislação específica de acidente do trabalho, quando, em 

ocorrências da espécie, forem vítimas os seus empregados, durante a 

execução do contrato/ata; 

16.1.7. Responsabilizar-se por todas as obrigações e encargos que 

incidam, ou venham a incidir sobre terceiros, durante a execução do 

contrato; 

16.1.8. Fornecer informações à Administração Municipal, sempre que 

lhes forem solicitadas; 

16.1.9. Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por 

quaisquer danos e prejuízos materiais ou pessoais causados por seus 

empregados ou prepostos, à contratante ou a terceiros, aplicando-se ao 

presente contrato a Lei nº 8.078 de 11/09/90, em especial os artigos 14 e 20; 

16.1.10. Manter a sua condição de habilitada, durante todo o período de 

execução do contrato/ata; 

16.1.11. Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, 

tais como: salários, transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, 

previdenciários e de ordem de classe, indenizações e quaisquer outras que 

forem devidas aos seus empregados, no desempenho do objeto ora licitado, 

ficando ainda, a CONTRATANTE, isenta de qualquer vínculo empregatício 

com os mesmos; 

16.1.12. Cumprir fielmente o contrato/instrumento equivalente, zelar por 

sua boa execução, de modo que a entrega/prestação do produto/serviço seja 

realizada com esmero e perfeição e executar sob sua inteira 

responsabilidade até o seu término, vedada sua transferência a terceiros, 

total ou parcial. 
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16.1.13. Independentemente de transcrição, sujeitar-se às demais 

obrigações estabelecidas nos Termos de Referência/Projetos Básicos, Edital 

e seus anexos. 

16.2. São obrigações da CONTRATANTE: 

16.2.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato/ata, podendo 

sustar ou recusar o produto/serviço em desacordo com as especificações; 

16.2.2. Proporcionar todas as facilidades necessárias à Contratada, 

inclusive comunicado por escrito e tempestivamente, qualquer mudança de 

administração e endereço de cobrança, bem como, qualquer ocorrência 

relacionada com a entrega/realização do produto/serviço; 

16.2.3. Fiscalizar se os produtos/serviços estão sendo 

entregues/prestados conforme as especificações e exigências estabelecidas 

no contrato/ata; 

16.2.4. Emitir Nota de empenho em favor da Contratada; 

16.2.5. Realizar o pagamento dos produtos/serviços, nos termos do 

contrato/ata. 

16.2.6. Exercer rigoroso controle de qualidade sobre o objeto da 

licitação, sendo o gestor deste contrato/ata. 

17. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

17.1. AOS LICITANTES: 

17.1.1. Ficará impedido de licitar e contratar com a Administração 

Pública Municipal e, se for o caso, será descredenciado do Cadastro Geral 

de Fornecedores do Município de Carmo do Paranaíba, pelo prazo de até 5 

(cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo das multas de até 10% 

do valor do contrato e demais cominações legais, nos termos do art. 81 da 

Lei Federal 8.666/93, do art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02, o 

ADJUDICATÁRIO que: 
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a) convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar o 

contrato, deixar de apresentar documentação exigida para o certame ou 

apresentar documentação falsa; 

b) ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 

c) não mantiver a proposta; 

d) falhar ou fraudar a execução do contrato/instrumento equivalente; 

 e) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. 

17.1.2. Não será aplicada a multa às empresas remanescentes, em 

virtude da não aceitação das condições da primeira colocada. 

17.2. À CONTRATADA: 

17.2.1. Pela inexecução total ou parcial da contratação, a 

Administração poderá, garantida prévia defesa, aplicar a CONTRATADA a 

extensão da falta ensejada, as penalidades previstas no Art. 87, da Lei 

8.666/93 e no art. 7º da Lei 10.520/02, na forma prevista no respectivo 

instrumento licitatório. 

17.2.2. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas 

pela licitante vencedora, sem justificativa aceita pela Administração 

Municipal, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá 

acarretar, nas seguintes sanções: 

a) 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na execução do 

objeto, ou por dia de atraso no cumprimento de obrigação contratual ou 

legal, até o 30º (trigésimo) dia, calculados sobre o valor do Contrato, por 

ocorrência; 

b) 05% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, no caso de atraso 

superior a 30 (trinta) dias na execução do objeto ou no cumprimento de 

obrigação contratual ou legal, com a possível rescisão contratual; 

c) 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, na hipótese de a 

CONTRATADA, injustificadamente, desistir do Contrato ou der causa à sua 
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rescisão, bem como nos demais casos de descumprimento contratual, 

quando o MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA, em face da menor 

gravidade do fato e mediante motivação da autoridade superior, poderá 

reduzir o percentual da multa a ser aplicada. 

d) O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será 

descontado dos pagamentos devidos pelo MUNICÍPIO DE CARMO DO 

PARANAÍBA. Se os valores dos pagamentos devidos não forem suficientes, 

a diferença será recolhida pela CONTRATADA no prazo máximo de 10 (dez) 

dias úteis a contar da aplicação da sanção; 

e) As sanções previstas, em face da gravidade da infração, poderão ser 

aplicadas cumulativamente, após regular processo administrativo em que se 

garantirá a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 

f) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração Municipal por prazo de até 05 (cinco) anos, 

nos casos de descumprimento de cláusulas contratuais; e 

g) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até 

que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou 

a penalidade, que será concedida sempre que a licitante vencedora ressarcir 

a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da 

sanção aplicada. 

17.2.3. As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas na hipótese 

de caso fortuito, força maior, devidamente justificada e comprovada, a juízo 

da Administração. 

18. DA FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização da entrega dos produtos será exercida por representante da 

CONTRATANTE, neste ato denominado FISCAL, ao qual competirá dirimir as 

dúvidas que surgirem no curso da execução e que de tudo dará ciência a 

CONTRATADA (Art. 67 de Lei N.º 8.666/93). A gestão do ata será realizada pela 
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servidora Irene Maria Mendes, da Secretaria Municipal de Transportes, sendo que 

a fiscalização ficará a cargo dos servidores Secretaria Municipal de Transportes: 

Iter Batista, Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças: 

Daiana Mesquita, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social: Robson Rodrigo 

Lourenço. 

Parágrafo primeiro - A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem 

reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por 

quaisquer irregularidades, ainda que resultantes de imperfeições técnicas (Art. 70, 

da Lei 8.666/93). 

Parágrafo segundo - A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no 

todo ou em parte os produtos em desacordo com o contrato. 

19. DISPOSIÇÕES GERAIS 

19.1. Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após apresentação da 

documentação e da proposta não serão aceitas alegações de desconhecimento de 

seus termos. 

19.2. Não serão permitidos quaisquer adendos, acréscimos ou retificações aos 

documentos, após sua apresentação. 

19.3. Será dada vista aos proponentes interessados tanto das Propostas de 

Preços como da documentação de habilitação apresentadas na sessão. 

19.4. É facultado ao(a) Pregoeiro(a) ou à Autoridade Superior em qualquer fase do 

julgamento, suspender a sessão pública para promover diligências e consultas 

destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a aferição do 

ofertado, bem como solicitar a Órgãos competentes a elaboração de pareceres 

técnicos destinados a fundamentar as decisões, marcando nova data e horário para 

prosseguimento dos trabalhos, comunicando a decisão às Licitantes. 

19.5. O(a) Pregoeiro(a), no interesse da Administração, poderá relevar omissões 

puramente formais observadas na documentação e proposta, desde que não 

contrariem a legislação vigente e não comprometa a lisura da licitação sendo 
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possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a 

instrução do processo. 

19.6. É vedada a desistência de proposta após sua abertura, salvo por motivo 

justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo(a) Pregoeiro(a) e pela Equipe 

de Apoio – Setor de Licitações. 

19.7. É vedado à contratada subcontratar total ou parcialmente o fornecimento do 

objeto deste Pregão Presencial. 

19.8. Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela 

apresentação de documentação referente ao presente edital. 

19.9. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, exclui-se o dia do início 

e inclui-se o do vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em 

dia de expediente no Município de Carmo do Paranaíba. Os horários estabelecidos 

no edital observarão para todos os efeitos o horário de Brasília. 

19.10. A Administração Municipal poderá revogar a presente licitação por razões de 

interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, 

pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, 

de ofício ou mediante provocação de terceiros, nos termos do art. 49 da Lei nº 

8.666, de 21/06/1993, não cabendo às licitantes direito a indenização. 

19.11. No caso de alteração deste edital no curso do prazo estabelecido para o 

recebimento dos documentos e classificação, este prazo será reaberto, exceto 

quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

19.12. Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente edital, o 

Foro competente será o da Comarca de Carmo do Paranaíba - MG. 

19.13. Quaisquer dúvidas ou pedidos de esclarecimento porventura existentes 

sobre o disposto no presente edital deverão ser objeto de consulta, por escrito, 

preferencialmente via email compras@carmodoparanaiba.mg.gov.br dirigido ao(a) 

Pregoeiro(a), podendo ainda ser protocolado no Setor de Protocolo do Município de 

Carmo do Paranaíba, no endereço Praça Misael Luiz de Carvalho, nº 84, Centro, 

no Setor de Licitações, até 03 (três) dias úteis anteriores à data de início dos 

mailto:compras@carmodoparanaiba.mg.gov.br
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trabalhos licitatórios, as quais serão respondidas, igualmente por escrito, após 

esgotado o prazo de consulta, por meio de circular encaminhada a todos os 

interessados.  

19.14. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Pregão, dentro dos 

seus limites legais. 

19.15. Fazem parte integrante e inseparável deste edital:   

Anexo I – Projeto Básico / Termo de Referência 

Anexo II – Declaração Referente à Habilitação 

Anexo III - Declaração de Empregador Pessoa Jurídica 

Anexo IV - Declaração de Microempresa / Empresa de Pequeno Porte 

Anexo V - Minuta do Contrato  

Anexo VI - Descrição  

Carmo do Paranaíba, 02 de junho de 2020. 

 

 

Simeire Silva Moreira Cunha 
Pregoeira 
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

1. DO OBJETO:  

Aquisição de materiais permanentes e de consumo destinados aos diversos setores 

e Secretarias do Município de Carmo do Paranaíba, conforme discriminado no 

Termo de Referência. 

2. DAS UNIDADES REQUISITANTES: 

 Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças; 

 Secretaria Municipal de Transportes; 

 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social; 

 Secretaria Municipal de Educação. 

3. DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO: 

3.1. A presente aquisição faz-se necessária visando atender ao serviço de 

impressão e cópias nas Secretarias solicitantes e órgãos afins, para consumo por 12 

meses.     

3.2. A presente aquisição será realizada por meio de processo licitatório, na 

modalidade de Pregão Eletrônico, observando os dispositivos legais, notadamente 

os princípios da lei no 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo Decreto Federal nº. 

7.892 de 23 de janeiro de 2013, Decreto Municipal nº 5.520, de 16 de janeiro de 

2018, pela lei no 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e pelas 

condições e exigências estabelecidas em Edital. 
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4. DAS ESPECIFICAÇÕES 

4.1. As licitantes deverão apresentar no prazo máximo de 24 horas após o 

encerramento da sessão, via email, o PROSPECTO, ficha técnica ou outros 

documentos com informações que permitam a perfeita identificação e/ou 

qualificação do item 8, cód 39520, conforme relação discriminada no ANEXO VI do 

edital. 

Item Und Qtde Cód Descrição 

1 KI 3,00 39529 

Alfabeto ilustrado em MDF com 75 peças, embalagem: 
caixa de MDF com tampa serigrafada medindo 18x18x6 
cm, lacrada com película de PVC encolhível. Peças 
compostas por: figuras, letras, palavras. Certificação de 
segurança do INMETRO. Material/composição: MDF 
serigrafado em policromia ultravioleta atóxica - alfabeto 
colorido e estimulante composto por figuras letras e 
palavras cortadas que se encaixam entre si como um 
quebra cabeça. 

2 KI 3,00 39532 

Alfabeto móvel - confeccionado em MDF. 26 peças, letras 
medindo 4x4 cm, com serigrafia. Ultravioleta atóxica em 
ambos os lados. Embalagem: caixa de papel micro-
ondulado ilustrado medindo 24 x 18 x 4,5 cm. Lacrada 
com película de PVC encolhível. Medidas aproximadas: 
peso: 1 kg, altura: 5 cm, largura:18 cm, comprimento: 24 
cm. Código: 1204 

3 UN 2,00 38627 Alinhavos de iniciação MDF c/ 10 peças cada. 

4 UN 3,00 34468 

Alinhavos frutas e legumes - MDF. Contém 10 bases 
perfuradas de 16 x 16 cm, serigrafadas com ilustrações de 
frutas sortidas, mais 10 cadarços de poliéster coloridos 
(medindo 70 cm), que alinham as figuras da base. Produto 
com certificação do INMETRO. Material MDF. Idade a 
partir de 4 anos. 

5 KI 1,00 38519 Alinhavos numerais MDF c/10 peças. 

6 UN 2,00 38628 Alinhavos sortidos MDF c/ 10 peças cada. 

7 KI 1,00 38520 Alinhavos vogais MDF c/10 peças. 

8 PA 4,00 39512 Anilha com material de ferro fundido 5 kg. 

9 UN 1,00 39515 

Aparelho de ar condicionado 9.000 BTUS, split tensão 220 
volts; un 1,00 operação frio; funções, refrigeração, 
desumidificação e ventilação, controle remoto sem fio com 
todas as funções, temperatura de 17 graus a 32 graus; 
timer programável; resfriamento turbo; vazão de ar de 
600m/h; frequência 60 hz; garantia de 1 ano do fornecedor 
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e 5 anos do compressor, entregar instalado. 

10 UN 3,00 39516 

Aparelho de ar condicionado ciclo frio, voltagem 220v, 
capacidade de refrigeração 30000 BTU/h, potência 2710w, 
classificação energética a,controle de temperatura 
digital(16° c a 32° c), modo de operação: refrigeração, 
desumidificar, ventilar e automático, função: dormir, 
oscilar, timer controle de ventilação, alto, médio, baixo e 
automático, vazão de ar máxima 1300 m³/h, potência 
sonora unidade interna 52 db (a), tubulação para conexão 
3/8 e 5/8, compressor rotativo,filtro de ar, dimensões de 
unidade interna (ixaxp) 104,1 x 32 x 22,9 cm,dimensões 
da unidade externa (ixaxp) 94,9 x 72,6 x 36 cm. Garantia 
de 1ano do fornecedor e 5 anos do compressor. Entregar 
instalado. 

11 UN 9,00 23154 

Armário de aço montável com 02 portas e 04 prateleiras, 
com as seguintes dimensões: externas - 1980 mm (altura), 
900 mm (largura) 400 mm (profundidade). Internas - 1890 
mm (largura), 375 mm (profundidade), cor cinza cristal. 
Todos confeccionados em chapa de aço n° 24 (0,6mm) e 
n° 26 (0,45mm), armários de aço montáveis, possuindo 02 
portas de abrir com reforços internos, puxadores 
estampados nas próprias portas no sentido vertical com 
acabamento em PVC, com sistema de cremalheira para 
regulagem das prateleiras a cada 500 mm, com 1 
prateleira fixa para travamento das portas e 3 reguláveis, 
fechaduras cilíndricas com chave tipo "yale". Acabamento 
tratado pelo processo anti-corrosivo à base de fosfato de 
zinco e pintura eletrostática a pó com camada de 30 a 40 
microns com secagem em estufa a 240° C. Montado. 

12 UN 7,00 35226 

Arquivo de aço com 04 gavetas - corpo em aço chapa #26, 
frente das gavetas em mdpbp 15 mm, parte superior 
chapa #24, parte inferior chapa #20, trilhos chapa #18, 
canaletas chapa #16, hastes para pastas suspensas 
chapa #20, 6 reforços internos tipo z, porta etiqueta, 
puxadores em pvc na cor prata, deslizamento das gavetas 
por patins de nylon, fechadura tipo yale com 2 chaves, 
fechamento simultâneo das gavetas, suporta de 30 a 40 
pastas suspensas por gaveta, capacidade de 25kg por 
gaveta. Cor cinza. 

13 UN 6,00 38650 Baby bee bichinhos plástico. 

14 UN 10,00 38635 Baby didática plast. 

15 UN 6,00 38640 Baby toys set plástico. 
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16 UN 17,00 39517 

Balança digital pesadora para alimentos cap 30 kg, 
pesagem mínima: 100 g, capacidade para tara: até 14,995 
kg para capacidade de 30 kg. conexão serial: não display 
em cristal líquido (LCR) com backlight na cor verde, 
voltagem automática (110 v / 220 v) bateria interna com 
autonomia de aproximadamente 480 horas, prato de 
pesagem em aço inoxidável e com centro rebaixado, para 
evitar escoamento de líquidos, dimensões aproximadas 
355 mm (l) x 235 mm (p); gabinete em plástico ABS na cor 
branca; teclado: manta selada com teclas de contato 
momentâneo. INMETRO: em conformidade com a portaria 
236/94. 

17 UN 10,00 38646 Balde para praia c/ acessórios. 

18 UN 18,00 27180 

Banco para refeitório: medindo 2000 x 300 mm; assento: 
largura 300 mm; espessura: 25 mm; acabamento das 
bordas: post forming 180 graus; material: MDF; 
revestimento: formicalisa; estrutura: material tubo 20 x 40 
mm; espessura: 1,2mm; tratamento anti corrosivo, pintura 
epóxi de alta qualidade, altura do chão, na cor bege. 

19 UN 3,00 38624 Bandinha rítmica c/ 20 instrumentos. 

20 UN 15,00 38642 Boneca all girls branca plast. 34 cm. 

21 UN 15,00 38641 Boneca all girls negra plast. 34 cm. 

22 UN 15,00 38655 Boneca meu bebê plástica branca. 

23 UN 15,00 38656 Boneca meu bebê plástica negra. 

24 UN 6,00 38522 Cachorrinho educativo 36 cm plast. 

25 UN 7,00 34747 

Cadeira para escritório poltrona giratória com espaldar alto 
e braços. Estruturado assento e encosto em forma de 
concha inteiriça em fibra de vidro com poliéster. Contra 
assento revestido em capa de polipropileno. Contra 
encosto revestido em capa de polipropileno. Estofado em 
espuma de poliuretano injetado, de formato anatômico 
conforme regulamentações na abnt.com densidade 
controlada de aproximadamente 58 e 54 kg/m3 para 
assento e encosto respectivamente. Com espessura ao 
centro da almofada de aproximadamente 50 mm. Fixação 
na concha através de perfil de PVC semirrígido. Na região 
das costuras, sob o revestimento, sistema de reforço para 
maior resistência, sem comprometimento da maciez e do 
conforto do assento. Perfil de PVC rígido (tipo macho e 
fêmea) fixado a quente para total proteção das bordas. 
Braços em espuma de poliuretano integral com alma de 
vergalhão de aço. Apoia-braços em espuma de poliuretano 
integral com alma em chapa de aço estampada, espessura 
mínima de 1,5mm. Regulagem de altura do assento por 
sistema pneumático (a gás) em inúmeras posições. 
Poltrona reclinável, com mecanismo de tensão regulável 
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para o peso do usuário (relax). Sistema de inclinação, 
embutido em blindagem de ABS, sob o assento. Base 
giratória em aço. Tubo central dotado de mola 
amortecedora para evitar os impactos do sentar brusco. 
Buchas em material de baixo coeficiente de atrito, 
permitindo o fácil giro da cadeira, bem como a regulagem 
de sua altura, sem causar ruídos. Blindagem telescópica 
de proteção dos mecanismos. Pás com perfis de proteção 
em polipropileno na parte superior. Pé com cinco pás em 
chapa de aço, estampadas e dobradas, soldadas (solda 
mig) ao tubo central sem falhas ou bolhas. Rodízios em 
nylon injetado com eixo vertical em aço, fixado a base de 
forma a manter sempre a verticalidade do rodízio. Eixo 
horizontal também em aço, onde se fixam roldanas duplas 
em nylon injetado, com movimentos independentes. Cor 
preta. 

26 UN 8,00 38654 
Caminhão animais plásticos c/ 06 bichinhos plástico 17 
cm. 

27 UN 40,00 39533 Caneca escolar 300 ml plástico c/alça. 

28 KI 1,00 38506 Carimbo maiúsculo letra de forma c/ 28 peças- madeira. 

29 UN 10,00 38643 Carrinho guincho plast. 12 cm. 

30 UN 8,00 38638 Carrinho mercotruck bombeiro 20 cm. 

31 UN 8,00 38639 Carrinho mercotruck pá carregadeira 15 cm plástico. 

32 UN 8,00 38644 Carrinho olhinho baby mac plast c/ acessórios. 

33 UN 2,00 38623 Centopeia em poliéster 4,00 x 0,50 cm. 

34 UN 10,00 38648 Chocalho bichos divertidos. 

35 UN 10,00 38649 Chocalho plus plástico. 

36 UN 5,00 36308 
Colher de arroz feita totalmente em alumínio e cabos 
monobloco, tamanho aproximado 60 cm. 

37 UN 40,00 21198 
Colher de sopa aço inox (comp x larg x alt) 19,7 x 4,5 x 
0,25 cm). 

38 UN 14,00 39520 Computador desktop (anexo). 

39 UN 6,00 38521 Cubo didático educativo em plástico 

40 UN 6,00 38636 Cubo didático abelinha em plástico. 

41 KI 3,00 39524 

Dominó adição. Confeccionado em MDF. Contém 28 
peças de aproximadamente 7 x 3,5 cm ,com imagens de 
operações matemáticas e seus resultados. Medidas da 
embalagem: 17x10x4 cm, pintada e serigrafada com tinta 
ultravioleta atóxica em uma das faces. Embalagem de 
madeira com tampa serigrafada medindo 17 x 9,5 x 4 cm. 
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Lacrada com película de PVC encolhível. Código: 1019 

42 KI 1,00 38514 Dominó alfabetização em MDF c/28 peças cx de madeira. 

43 KI 3,00 39527 

Dominó cores. Confeccionado em MDF contém 28 peças 
de aproximadamente 7 x 3,5 cm, com imagens de 
operações matemáticas e seus resultados. Medidas da 
embalagem 17 x 10 x 4 cm, pintada e serigrafada com 
tinta ultravioleta atóxica em uma das faces. Embalagem: 
caixa de madeira com tampa serigrafada medindo 17 x 9,5 
x 4 cm. Lacrada com película de PVC encolhível. Código: 
1012. 

44 KI 3,00 39535 

Dominó divisão. Confeccionado em MDF. Contém 28 
peças de aproximadamente 7 x 3,5 cm, com imagens de 
operações matemáticas e seus resultados. Medidas da 
embalagem: 17 x 10 x 4 cm, pintada e serigrafada com 
tinta ultravioleta atóxica em uma das faces . Embalagem: 
caixa de madeira com tampa serigrafada medindo 17 x 9,5 
x 4 cm. Lacrada com película de PVC encolhível 
código:1035. 

45 KI 3,00 39521 

Dominó frações. Madeira, confeccionado em MDF 28 
peças de aproximadamente 7 x 3,5 cm, pintada e 
serigrafada com tinta ultravioleta atóxica em uma das 
faces embalagem: caixa de madeira com tampa 
serigrafada medindo 17 x 9,5 x 4 cm, lacrada com película 
de PVC encolhível. Código: 1029. 

46 KI 3,00 39522 

Dominó multiplicação: confeccionado em MDF. Contém 28 
peças de aproximadamente 7 x 3,5 cm, com imagens de 
operações matemáticas e seus resultados .medidas da 
embalagem: 17 x 10 x 4 cm ,pintada e serigrafada com 
tinta ultravioleta atóxica em uma das faces .embalagem: 
caixa de madeira com tampa serigrafada medindo 17 x 
9,5x 4 cm .lacrada com película PVC encolhível. Código: 
1028. 

47 KI 3,00 39526 

Dominó subtração. Confeccionado em MDF, contém 28 
peças de aproximadamente 7 x 3,5 cm ,com imagens de 
operações matemáticas e seus resultados .medidas da 
embalagem: 17 x 10 x 4 cm, pintada e serigrafada com 
tinta ultravioleta atóxica em uma das faces. Embalagem: 
caixa de madeira com tampa serigrafada medindo 17 x 9,5 
x 4 cm. Lacrada com película PVC encolhível. Código : 
1019. 

48 UN 3,00 18814 
Faca para cozinha - 8' com lâmina de aço inox - cabo de 
polipropileno. 

49 KI 2,00 38502 Fantoches família branca c/ 07 personagens em feltro. 

50 KI 2,00 38501 Fantoches família negra c/ 07 personagens em feltro. 
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51 UN 2,00 21167 

Fantoches: animais domésticos: kit composto por 07 
personagens sendo: porco, vaca, gato, cachorro, pinto, 
cavalo, ovelha. Material: feltro, medindo 26 a 32 cm de 
altura de acordo com os personagens. 

52 UN 2,00 21168 

Fantoches: animais selvagens: kit composto com 7 
personagens sendo: macaco, sapo, jacaré, girafa, onça, 
lobo e leão. Material: feltro medindo 28 a 42 cm de altura 
de acordo com os personagens. 

53 UN 6,00 38788 

Fogão industrial 06 bocas - 3 queimadores duplos e 3 
queimadores simples. Dimensões aproximadamente: 
altura; 80 cm, profundidade: 82 cm, largura: 150 cm. 
Medidas internas do forno aproximadamente - largura: 57 
cm - altura: 30 cm - profundidade: 55 cm. Baixa pressão. 

54 UN 1,00 39523 

Fogão industrial 4 bocas - grelha fundida 30/30 queimador 
2 duplo e 2 simples. Gambiarra pintada ou zincada 
registro cromado cor - grafite. Dimensões aproximadas: 
altura - 80 cm, profundidade - 89 cm, comprimento - 80 
cm, largura: 150 cm. Medidas internas do forno 
aproximadamente - largura: 57 cm - altura: 30 cm - 
profundidade: 55 cm. Porta do forno com serigrafia na cor 
branca, puxador ergonômico na porta do forno, 
travamento mecânico na porta do forno, prateleira 
removível e regulável no forno, pés fixo mesa, bandeja e 
corpo do produto em pintura epóxi, baixa pressão. 

55 UN 1,00 33627 

Forno microondas 20 litros, desliga visor (economia de 
energia quando não está em uso), ligar+30seg. Consumo 
(kw/h) 1200 w, potência (w) 800w cor branco, auto 
limpante prato giratório, teclas pré-programadas, trava de 
segurança, voltagem 127v ou 220v (não é bivolt), 
dimensões aproximadas do produto - cm (axlxp) 
36x46,4x27,7cm, peso aproximado do produto (kg) 13,1kg. 

56 UN 2,00 38487 

Freezer horizontal 534 lts 2 tampas; controle de 
temperatura eletrônico; dreno frontal ; interior feito com 
liga metálica de alta resistência a corrosão ; medida; larg: 
147,3 x alt: 96 x prof: 78 cm. 

57 UN 1,00 39525 

Freezer vertical tripla ação com capacidade de 539 a 600 
litros, De temperatura aproximadamente: freezer -22° a -
18°C, conservador- 10° a -16°c ou refrigerador 2° a 8° c. 
potência 333 w dimensões aproximadas (cxaxl): 67,5 x 
190 x 85,5 cm. Três prateleiras suspensas e reguláveis. 
Porta com fechamento automático e trava degelo: manual. 
Puxador ergnômico. Instalado e montado. 

58 UN 8,00 38333 

Gangorra 03 lugares: gangorra com manoplas duplas; 
base antiderrapante para apoio dos pés; assento 
anatômico e antiderrapante; polietileno pelo processo de 
rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo 
anti-uv, que protejam contra raios solares e desbotamento 
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provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e 
a resistência do produto. Em diversas cores; não tóxico; 
dimensões: largura: 40 cm; altura: 47 cm; comprimento: 
150 cm. 

59 UN 6,00 38789 
Geladeira duplex frost free, capacidade total de 
armazenamento (em litros) 433 a 475 litros, branca, 110 
volts - dimensões aproximadas: 70 x 189 x 69,8 cm. 

60 UN 4,00 38332 

Gira-gira 03 lugares: peça composta por três partes: base, 
assentos e volante; base com textura antiderrapante; 
volante central; eixo metálico central; três assentos 
anatômicos e antiderrapantes; apoio para os pés; 
polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com 
aditivo antiestático e aditivo anti-uv que protejam contra 
raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol 
e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. 
Em diversas cores; não tóxico; dimensões: diâmetro: 100 
cm; altura: 55 cm. 

61 PA 4,00 39509 
Halteres com material ferro fundido de bola de 2 kg 
emborrachado (par). 

62 PA 4,00 39510 
Halteres com material ferro fundido de bola de 3 kg 
emborrachado. 

63 UN 1500,00 39065 

Ima de geladeira feito em papel fotográfico  fosco, 
qualidade fotográfica em alta resolução, com manta inteira 
no verso. Com arte inclusa. medindo: 10x7cm. Fotos e 
frases variadas dos bens tombados e inventariados pelo 
Município. 

64 UN 6,00 38637 Jipe 4x4 plástico 15 cm. 

65 KI 3,00 39530 

Jogo de palavras cruzadas 72 peças em MDF colorido. 
Peças serigrafadas com tinta ultravioleta atóxica em 
ambas as faces, sendo um lado letras maiúsculo e do 
outro lado letras cursivas. Material: madeira, acabamento: 
serigrafadas com tintura UV atóxica. Quantidade de 
peças: 72. Dimensão peça: 2 x 2,5 (lxc) dimensões 
aproximadas do produto: 3,5 x 24 x 24 cm (axlxc) 
dimensões aproximadas da embalagem: 5 x 24 x 24 
(axlxc). Peso aproximado da embalagem: 0,5 kg. 
Informações adicionais: INMETRO NBR 11786 e NM 
300/2002. Código:1047. 

66 KI 1,00 38504 Jogo soletrando em MDF c/ 48 peças. 

67 UN 5,00 38647 Kit prainha c/ balde plástico. 

68 UN 4,00 33593 

Lavadora de alta pressão jacto com stop total, design 
compacto e moderno, gatilho com trava de segurança, 
engate rápido ao sistema de sucção de água, motor de 
indução com protetor térmico, bomba com cabeçote de 
alumínio e pistões cromados, maior resistência à corrosão 
e abrasão, medidor externo do nível de óleo da bomba, 



MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA - MG 
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES 

Praça Misael Luiz de Carvalho, n° 84 - (34) 3851-9812 
E-mail: compras@carmodoparanaiba.mg.gov.br  

 

Página 41 de 67 

 

reservatório para shampoo ou detergente, carrinho para 
transporte, mangueira de alta pressão de 6,2 m, cabo 
elétrico de 5 m vazão 360l/h. 

69 UN 4,00 39519 

Lavadora de roupas capacidade 11 kg, painel mecânico, 
acesso ao cesto superior, dois enxagues, centrifugação, 
quatro níveis de água, dispenser para sabão, filtro elimina 
fiapos, cor branca, selo de INMETRO. 

70 UN 8,00 38652 Leãozinho em látex 5 cm. 

71 UN 2,00 38621 Linha de movimento físico 1 com 87 peças. 

72 KI 1,00 34479 

Maleta matemática - 10 jogos - maleta matemática 
conjunto com 10 brinquedos em material MDF loto 
numérica; numerais e quantidades; memória matemática; 
material dourado individual; domino de adição; domino 
multiplicação; fazendo cálculos; sequencia de unidades; 
relógio cuco; prancha de seleção idade: a partir de 4 anos. 

73 UN 9,00 27179 

Mesa para refeitório, tampo medindo 2000 x 800 mm, 
espessura 25 mm, acabamento das bordas: post forming 
180 graus, material: MDF, revestimento: formica lisa. 
Estrutura: material, tubo 20 x 40 mm. Espessura: 1,2 mm; 
tratamento anti-corrosivo, pintura epóxi de alta qualidade; 
altura: 570 mm, na cor bege. 

74 UN 2,00 38622 Palco de teatro fantoches em MDF. 

75 UN 6,00 38523 Palhaçinho educativo 36 cm plast. 

76 UN 4,00 38334 

Playground ii módulo com paredes em diferentes formatos 
com telhado; rampa de escalada de acesso, com apoio 
para os pés e segurança na subida; 1 (um) escorregador 
tubo com sustentação; 2 (dois) escorregadores pequenos, 
com rampa contínua ou ondulada; aro e rede em 
nylon,acompanhado de 2 (duas)bolas de basquete 
emborracha; jogo da memória ou jogo da velha interativo 
de 9 (nove) faces, montado na lateral inferior; entradas e 
saídas na parte inferior, exceto na lateral que for montado 
o jogo interativo; polietileno pelo processo de 
rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo 
anti-uv que protejam contra raios solar e se desbotamento 
provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e 
a resistência do produto; peças multicoloridas; não tóxico; 
dimensões: largura: 340 cm; altura: 190 cm; comprimento: 
350 cm. 

77 UN 8,00 38651 Porquinho em látex 5 cm. 

78 UN 40,00 38630 Pratos de plástico verde refeição merenda escolar creche. 
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79 KI 3,00 39531 

Quebra cabeças alfabetização - com 26 peças em 
madeira. Medidas do quebra-cabeça. Alfabeto montado 
aproximadamente: 38 cm x 26 cm. Tamanho aproximado 
da embalagem: 23 x 21,5 x 4,7 cm 358 gramas. Produto 
certificado pelo INMETRO. Código: 1643 

80 UN 160,00 39064 

Quebra cabeça personalizada com fotos diversificadas 
dos bens tombados e inventariados pelo Município. 
Impresso diretamente no material MDF (material 
semelhante à madeira) com  3 mm de espessura,medindo: 
largura: 28cm; altura:19,5cm. Quantidade peças: 36 
peças; layuot: retangular. Impressão: em alta qualidade, 
cortado a laser com encaixe preciso das peças. 
Embalagem: caixa papel duplex colorido, com as mesmas 
medidas do quebra-cabeça, tampa ilustrativa com a foto 
do bem histórico e no verso a historia do bem protegido. 
Lacrado com película de PVC encolhível. Com arte 
inclusa. 

81 UN 2,00 39534 Régua girafa amiga em MDF 103x25 cm. 

82 UN 3,00 21170 

Sacolão criativo, conectando ideias; conjunto 
confeccionado em plástico rígido colorido, atóxico, 
contendo 1000 peças de formato para 12,8,4 e encaixes, 
telhado, boneca e eixo com rodas, acondicionado em 
sacola de PVC transparente, com ziper e alça. 

83 KI 2,00 38515 Seriação e classificação em MDF c/ 05 jogos PVC enc. 

84 UN 5,00 39518 
Smart TV cor preto LED 50” resolução HD taxa de 
atualização com tecnologia 60 un 1,00 hz. conversor 
digital integrado. Wi-fi integrado , conexões HDMI e USB. 

85 KI 1,00 38513 Sólidos geométricos em madeira c/11 peças cx madeira. 

86 UN 3,00 38625 Tapete alfanumérico em EVA gigante 36 peças. 

87 UN 8,00 38657 Trator plástico 17 cm. 

88 UN 8,00 38633 Trator plástico pá carregadeira 

89 UN 6,00 38634 Trenzinho monta tudo plast 20 cm. 

90 UN 10,00 38629 Triciclo velotrol infantil personagens. 

91 UN 5,00 38645 Turma do baldinho plast c/ 03 peças. 

92 UN 6,00 38653 Ursinho em látex 5 cm. 

93 UN 15,00 38632 Xícara de café 200 ml vidro temperado. 

5. DO VALOR ESTIMADO DO CONTRATO: 

5.1. Conforme exigência contida no art. 40, § 2°, II, da Lei Federal n° 8.666/93 e 

suas alterações, o Setor de Compras e Licitações do Município de Carmo do 
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Paranaíba realizou pesquisa de preços de mercado e estimativa de custos à 

empresas do ramo, alcançando esta aquisição o valor total estimado de R$ R$ 

364.744,16 (trezentos e sessenta e quatro mil, setecentos e quarenta e quatro 

reais e dezesseis centavos).        

6. DA CLASSIFICAÇÃO DOS BENS A SEREM ADQUIRIDOS: 

6.1. Nos termos do disposto no art. 1° do Decreto n° 10.520 de 17/07/2002, os 

bens a serem adquiridos são considerados bens comuns, cujos padrões de 

desempenho e qualidade são objetivamente definidos no Edital, por meio de 

especificações usuais no mercado. 

6.2. A aquisição não gera vínculo empregatício entre os empregados da 

Contratada e a Administração Contratante, vedando-se qualquer relação entre estes 

que caracterize pessoalidade e subordinação direta. 

7. FORMA E VIGÊNCIA DA ENTREGA: 

7.1. As entregas dos produtos deverão ser feitas PARCELADAMENTE, conforme 

necessidade e prévia solicitação, durante 12 (doze) meses, contados a partir da 

assinatura da Ata de Registro de Preços.  

7.2. A primeira requisição será fornecida à CONTRATADA após a expedição da 

nota de empenho, observados os preços e condições fixados na ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS.  

7.3. Os locais a serem realizadas as entregas serão de acordo com as 

Autorizações de Compras e Serviços emitidas pela Prefeitura Municipal, conforme 

estabelecido por cada Secretaria e nos horários a serem informados. 

8. DA FORMA DE PAGAMENTO: 

8.1. Os pagamentos serão efetuados conforme fornecimento dos materiais 

referente ao período, até o 5° (quinto) dia do mês subsequente, após a emissão da 

requisição pelo órgão competente e a apresentação da Nota Fiscal ao Município de 
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Carmo do Paranaíba, cumpridas todas as formalidades legais anteriores a este ato, 

incluídas nestas a entrega e o atestado de recebimento dos materiais. 

8.2. O pagamento será efetuado através de crédito em conta corrente bancária, 

devendo a empresa vencedora apresentar o número da mesma, o banco e a 

agência junto ao corpo da Nota Fiscal ou em anexo. 

9. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: 

9.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de 

acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

9.2. Pagar à Contratada o valor resultante da aquisição dos materiais, no prazo e 

condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

9.3. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser 

solicitados pela Contratada; 

9.4. Fiscalizar a manutenção, pela Contratada, das condições de habilitação e 

qualificação exigidas no inciso XIII do art. 55 da Lei n° 8.666/93. 

10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

10.1. Entregar os materiais conforme especificações deste Termo de Referência, 

do edital e de sua proposta; 

10.2. Efetuar o pagamento dos salários dos empregados alocados na execução 

contratual; 

10.3. Relatar ao Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer 

da execução do contrato; 

10.4. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do 

cumprimento do contrato. 

11. DA SUBCONTRATAÇÃO 

11.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 
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12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

12.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei n° 8.666/1993 e da Lei n° 

10.520/2002, a Contratada que: 

a) inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em 

decorrência da contratação; 

b) ensejar o retardamento da execução do objeto; 

c) fraudar na execução do contrato; 

d) comportar-se de modo inidôneo; 

e) cometer fraude fiscal; 

f) não mantiver a proposta. 

12.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem 

acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes 

sanções: 

12.2.1. Advertência; 

12.2.2. Multa, nos seguintes percentuais: 

a) 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor total da aquisição, por dia 

de atraso na inexecução do contrato; 

b)  3,0% (três por cento) sobre o valor total da aquisição, por inexecução 

parcial das obrigações contratuais; 

c) 10% (dez por cento) sobre o valor total da aquisição, por inexecução 

total das obrigações contratuais. 

12.2.3. Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a 

Administração Municipal, conforme disposto no inciso III do art. 87 da Lei n° 

8.666/93; 

12.2.4. Impedimento de licitar e contratar; 
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12.2.5. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a 

Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 

punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade 

que aplicou a penalidade, nos termos do inciso V do art. 87 da Lei n° 

8.666/93. 

13. DA FISCALIZAÇÃO 

13.1. A fiscalização da entrega dos produtos será exercida por representante da 

CONTRATANTE, neste ato denominado FISCAL, ao qual competirá dirimir as 

dúvidas que surgirem no curso da execução e que de tudo dará ciência a 

CONTRATADA (Art. 67 de Lei N.º 8.666/93). A gestão do ata será realizada pela 

servidora Irene Maria Mendes, da Secretaria Municipal de Transportes, sendo que 

a fiscalização ficará a cargo dos servidores Secretaria Municipal de Transportes: 

Iter Batista, Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças: 

Daiana Mesquita, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social: Robson Rodrigo 

Lourenço. 

Parágrafo primeiro - A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem 

reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por 

quaisquer irregularidades, ainda que resultantes de imperfeições técnicas (Art. 70, 

da Lei 8.666/93). 

Parágrafo segundo - A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no 

todo ou em parte os produtos em desacordo com a Ata de Registro de Preços. 

14. DAS CONDIÇÕES GERAIS: 

14.1. O Município reserva para si o direito de não aceitar os materiais em 

desacordo com o previsto no edital e no Termo de Referência, ou em 

desconformidade com as normas legais e/ou técnicas pertinentes ao objeto. 

14.2. Este Termo de Referência é regido pelas normas de direito público, 

aplicando-se, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 

disposições de direito privado, na forma dos arts. 54 e 55, XII, da Lei n° 8.666/93. 
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Carmo do Paranaíba, 02 de junho de 2020. 

 
 

Danilo Antonio de Matos 
Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Finanças. 

 
 
 

Nilva Aparecida da Costa 
Secretária Municipal de Educação, Cultura, Lazer e Esporte. 

 
 

Eder Rodrigues da Silva 
Secretário Municipal De Desenvolvimento Social 

 
 

Divino José de Bessa 
Secretário Municipal de Transporte 

. 
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ANEXO II - DECLARAÇÃO REFERENTE À HABILITAÇÃO 
 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 010/2020 

Processo de Licitação N° 055/2020 

 
DECLARAÇÃO 

 
A empresa ........................................................................., CNPJ nº..............................., 

declara, sob as penas da lei, Pregão Eletrônico nº 010/2020. 

 Declaramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar a proposta, com os 

preços e prazos indicados, estamos de pleno acordo com as condições gerais e especiais 

estabelecidas para esta licitação, as quais nos submeteram incondicional e integralmente. 

 Declaramos que até a presente data inexistem fatos impeditivos a participação 

desta empresa ao presente certame licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar 

ocorrências posteriores. 

 Declaramos que não possuímos em nosso quadro funcional servidor público ou 

dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação (Conforme art.9 

da lei 8.666/93) e não possuímos em nosso quadro societário servidor público da ativa, 

ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista. 

 Declaramos, ainda, sob as penas da lei, que não estamos cumprindo pena de 

inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, em qualquer de suas 

esferas Federal, Estadual e Municipal, inclusive no Distrito Federal, conforme art. 97 da Lei 

nº. 8.666/93. 

  

 
Data e local 
 

 
 

___________________________________________ 
Nome e assinatura do Diretor ou Representante Legal 
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ANEXO III – DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR PESSOA JURÍDÍCA 
 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 010/2020 

Processo de Licitação N° 055/2020 

 
 
  Declaramos para os devidos fins de comprovação junto ao Município 
de Carmo do Paranaíba, que cumprimos as disposições referentes ao Inciso 
XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal. 
 
  Carmo do Paranaíba, ........... de ........................................ de ............. 
 
 
 
Razão Social da Licitante: 
............................................................................................. 
 
CNPJ: ................................................................................ 
 
 
Nome do Representante Legal: 
..................................................................................... 
 
Assinatura: 
..................................................................................................................... 
 
CPF: ....................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Este documento deve ser assinado por sócio, diretor e ou procurador que tenha 
poderes para tal investidura* 
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ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA 
 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 010/2020 

Processo de Licitação N° 055/2020 

 
A EMPRESA 

...................................................................................................................................... 

..............................................,  sediada a 
Rua................................................................................., nº................., 
Bairro......................................., CEP............................................................., 
em............................................... estado .................., inscrita no CNPJ sob nº 
..................................................................., neste ato representada pelo(a)  Sr(a). 
......................................................................................, portador(a) da Carteira de 
Identidade nº ....................................................., inscrito(a) no CPF sob 
nº....................................................., DECLARA, sob as penalidades da lei, que se 
enquadra como............... (MICRO EMPRESA?, EMPRESA  DE PEQUENO PORTE?) nos 
termos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, estando apta 
a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma 
das vedações legais impostas pelo parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123 
de 14 de dezembro de 2006. 
 
 
Carmo do Paranaíba, ___________de _________________ de _________. 
 
 
Razão Social: ....................................................................................   
 
CNPJ..................................................................................................... 
 
Nome Representante Legal .................................................................... 
 
CPF ........................................................................................................... 
 
 
 

 Declaramos possuir restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e pretendemos 

utilizar o prazo previsto no artigo 43, § 1º da Lei Complementar nº 123/2006, para 

regularização, estando ciente que, do contrário, decairá o direito à contratação, estando 

sujeita às sanções previstas no artigo 81 da Lei Federal nº 8.666/93. 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 

 
   ________________________________________________ 
 
         Assinatura do Representante Legal 
 

CARIMBO CNPJ OU PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 
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ANEXO V - MINUTA DO CONTRATO 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 010/2020 

Processo de Licitação N° 055/2020 

MINUTA DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL 

PERMANENTE E DE CONSUMO DESTINADOS AOS 

DIVERSOS SETORES E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE 

CARMO DO PARANAÍBA, CONFORME DISCRIMINADO NO 

TERMO DE REFERÊNCIA, QUE ENTRE SI FAZEM O 

MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA E A 

EMPRESA/LICITANTE ....................... 

(PODERÁ SER MODIFICADO PARA MELHOR ADEQUAÇÃO ao interesse 
público) 

 
Aos ........... dias do mês de ........... do ano de 2020, na sede administrativa do 

Município de Carmo do Paranaíba, situada a Praça Misael Luiz de Carvalho, nº 84, 

Centro, na cidade de Carmo do Paranaíba, compareceram de um lado, o Sr. César 

Caetano de Almeida Filho, no uso das atribuições que a permitem representar o 

Município de Carmo do Paranaíba, CNPJ n.º 18.602.029/0001-09, e doravante 

designada simplesmente    CONTRATANTE,    e,    de    outro    lado    a    

Empresa .............................,    C.N.P.J    nº    .......................,    estabelecida    na 

cidade    de ....................... na Rua ............................ nº........., que apresentou os 

documentos exigidos  por lei,  neste  ato representado pelo(a)  Sr 

(ª)...............................,  C.P.F  nº ......................., nacionalidade............., estado 

civil............., portador(a) da Carteira de Identidade nº........., órgão expedidor.........., 

daqui por diante, denominada simplesmente CONTRATADA, para celebrarem, por 

força do presente instrumento, elaborado de acordo com a minuta examinada pela 

Procuradoria Geral do Município, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do 

artigo 38, da Lei nº 8.666, de 21/Junho/1993, em conformidade com o constante do 

Processo n.º 277 de 22 de maio de 2017, que reger-se-á pelas disposições da Lei 

Federal nº 8.666, de 21/Junho/1993 e  alterações  posteriores,  Lei Federal  nº 

10.520  de  17/Julho/2002, Lei  Estadual  nº 14.167 de 10/Janeiro/2002, Decreto 
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Municipal n. 1.908/06, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

Aquisição de material permanente e de consumo destinados aos diversos 

setores e Secretarias do Município de Carmo do Paranaíba, conforme discriminado 

no Termo de Referência. 

Parágrafo primeiro – É facultado a CONTRATANTE o direito de fazer 

acréscimos ou supressões nas quantidades inicialmente previstas, na forma do 

parágrafo 1º, do Art. 65 da Lei 8.666/93. 

Parágrafo segundo – Os quantitativos previstos poderão ser acrescentados  

ou suprimidos, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), sobre o valor inicial do 

contrato, conforme parágrafo primeiro, do Artigo 65, da Lei n.º 8666/93. 

Parágrafo terceiro – A prestação do serviço obedecerá ao estipulado neste 

contrato, bem como as disposições constantes dos documentos adiante 

enumerados, que integram o Processo nº 157 de 18 de julho de 2018, e que 

independentemente de transcrição, fazem parte integrante e complementar deste 

contrato, no que não o contrariarem: 

a) Pregão Eletrônico Nº 010/2020; 

b) Proposta e Documentos que o acompanham, firmados pela CONTRATADA e 

apresentados à CONTRATANTE, na data de abertura dos envelopes do respectivo 

processo licitatório. 

Parágrafo quarto – O serviço ora contratado foi objeto de licitação, de 

acordo com o disposto na Lei 10.520/02 e subsidiariamente na Lei 8.666/93, sob a 

modalidade mencionada na alínea “a” do parágrafo 3º desta cláusula. 

Parágrafo quinto - Deverá ser apresentado na assinatura do contrato o 

documento de comprovação de propriedade da máquina. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

a) Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento da prestação 
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do serviço licitado; 

b) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

licitante vencedora com relação ao objeto do presente contrato; 

c) Emitir nota de empenho e efetuar o pagamento nas condições e preços 

pactuados; 

d) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato/instrumento equivalente, 

podendo sustar ou recusar os serviços em desacordo com as especificações. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

a) Os serviços deverão ser prestados, logo após a expedição da solicitação, de 

acordo com as quantidades informadas e local indicado pela CONTRATANTE. 

b) Responsabilizar-se por todos os encargos sociais e trabalhistas que incidam 

sobre a execução do contrato/instrumento equivalente; 

c) Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na 

legislação específica de acidente do trabalho, quando, em ocorrências da espécie, 

forem vítimas os seus empregados, durante a execução do contrato/instrumento 

equivalente; 

d) Responsabilizar-se por todas as obrigações e encargos que incidam, ou venham 

a incidir sobre terceiros, durante a execução do contrato/instrumento equivalente; 

e) Fornecer informações à Administração Municipal, sempre que lhes forem 

solicitadas; 

f) Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer 

danos e prejuízos materiais ou pessoais causados por seus empregados, à 

contratante ou a terceiros, aplicando-se ao presente contrato a Lei nº 8.078 de 

11/09/90, em especial os artigos 14 e 20; 

g) Manter a sua condição de habilitada, durante todo o período de execução do 

contrato/instrumento equivalente, renovando periodicamente os documentos fiscais 

junto ao Sistema de Cadastramento do Município de Carmo do Paranaíba; 
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h) Fornecer condições que possibilitem a prestação do serviço, a partir da data de 

retirada do contrato/instrumento equivalente; 

i) Cumprir fielmente o contrato/instrumento equivalente, zelar por sua boa 

execução, de modo que a prestação do serviço seja realizada com esmero e 

perfeição e executar sob sua inteira responsabilidade até o seu término, vedada 

sua transferência a terceiros, total e parcial; 

j) Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: 

salários, transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de 

ordem de classe, indenizações e quaisquer outras que forem devidas aos seus 

empregados, no desempenho do objeto ora licitado, ficando ainda, a 

CONTRATANTE, isenta de qualquer vínculo empregatício com os mesmos; 

k) Prestar esclarecimentos à Administração Municipal sobre eventuais atos ou fatos 

noticiados que a envolvam, independente de solicitação; 

l) Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela 

CONTRATANTE quanto à entrega dos serviços contratados. 

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA E EXTENSÃO 

O presente contrato vigorará da data de assinatura até xx/xx/xxxx (12 

meses), podendo ser prorrogado, de comum acordo entre as partes, de acordo 

com a Lei 8.666/93 e legislação correlata, por meio de termo aditivo. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO 

A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total de R$ ___________ 

pela prestação do serviço. 

CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES 

O licitante que deixar de entregar documentação exigida para o certame, 

apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do objeto do 

certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução do contrato, 

comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal ficará impedido de licitar e 
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contratar com a Administração Pública do Município de Carmo do Paranaíba e, se 

for o caso, será descredenciado do Cadastro Geral de Fornecedores do Município, 

pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no contrato e 

das demais cominações legais. 

Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas, aplicáveis quando do 

descumprimento contratual: 

a) 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na execução do objeto, ou 

por dia de atraso no cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o 30º 

(trigésimo) dia, calculados sobre o valor do Contrato, por ocorrência; 

b) 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, no caso de atraso superior a 30 

(trinta) dias na execução do objeto ou no cumprimento de obrigação contratual ou 

legal, com a possível rescisão contratual; 

c) 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, na hipótese de a 

CONTRATADA, injustificadamente, desistir do Contrato ou der causa à sua 

rescisão, bem como nos demais casos de descumprimento contratual, quando o 

MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA, em face da menor gravidade do fato  e 

mediante motivação da autoridade superior, poderá reduzir o percentual da multa a 

ser aplicada. 

d) O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será 

descontado dos pagamentos devidos pelo MUNICÍPIO DE CARMO DO 

PARANAÍBA. Se os valores dos pagamentos devidos não forem suficientes, a 

diferença será recolhida pela CONTRATADA no prazo máximo de 3 (três) dias 

úteis a contar da aplicação da sanção; 

e) As sanções previstas, em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas 

cumulativamente, após regular processo administrativo em que se garantirá a 

observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO 

O presente contrato poderá ser rescindido de conformidade com o disposto 
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nos artigos 77 a 80 da Lei 8.666/93. 

Parágrafo único - Na ocorrência de rescisão, por conveniência 

administrativa, a CONTRATADA será notificada. 

CLÁUSULA OITAVA - DA VALIDADE E PUBLICAÇÃO 

O presente contrato terá validade e eficácia depois de publicado, por extrato, 

em órgão de imprensa oficial, de conformidade com o disposto no parágrafo único, 

do Art.61, da Lei 8.666/93. 

Parágrafo único - Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação 

do extrato deste Contrato e de seus eventuais Termos Aditivos no órgão de 

imprensa oficial. 

CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização da entrega dos produtos será exercida por representante da 

CONTRATANTE, neste ato denominado FISCAL, ao qual competirá dirimir as 

dúvidas que surgirem no curso da execução e que de tudo dará ciência a 

CONTRATADA (Art. 67 de Lei N.º 8.666/93). A gestão do ata será realizada pela 

servidora Irene Maria Mendes, da Secretaria Municipal de Transportes, sendo que 

a fiscalização ficará a cargo dos servidores Secretaria Municipal de Transportes: 

Iter Batista, Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças: 

Daiana Mesquita, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social: Robson Rodrigo 

Lourenço. 

Parágrafo primeiro - A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem 

reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por 

quaisquer irregularidades, ainda que resultantes de imperfeições técnicas (Art. 70, 

da Lei 8.666/93). 

Parágrafo segundo - A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no 

todo ou em parte o serviço prestado, se em desacordo com o Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO PAGAMENTO, REAJUSTE E REEQUILIBRIO 
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Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após a entrega da 

nota fiscal eletrônica no setor competente, fazendo constar da mesma, 

discriminação, quantitativo, nº e modalidade de licitação, nº do item, nº do 

contrato/instrumento equivalente, preço unitário e preço total do(s) 

produto(s)/serviço(s), devidamente atestada pelo setor competente da 

CONTRATANTE, acompanhada das seguintes comprovações: regularidade junto à 

Fazenda Federal (CND conjunta), ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(CRF), à Justiça do Trabalho (CNDT) e às Fazendas Estadual e Municipal de seu 

domicílio ou sede. 

Parágrafo primeiro - Não será efetuado qualquer pagamento à 

CONTRATADA enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira, 

em virtude de penalidade ou inadimplência contratual, inclusive a apresentação do 

demonstrativo da entrega/prestação dos produtos/serviços, de acordo com as 

obrigações estabelecidas na Cláusula Terceira. 

Parágrafo segundo - Em caso de irregularidade na emissão dos documentos 

fiscais, o prazo de pagamento será contado a partir de sua reapresentação, 

devidamente regularizados. 

Parágrafo Terceiro - Somente serão efetuados os pagamentos, às Notas 

Fiscais Eletrônicas emitidas pela empresa participante do processo licitatório, ou 

seja, mesmo CNPJ, sob pena de rescisão de contrato ou instrumento equivalente. 

Parágrafo quarto - As Notas Fiscais deverão ser emitidas observando o 

número do CNPJ indicado pela empresa em sua proposta de preços e documentos 

apresentados para habilitação, conforme exigidos em edital. 

Parágrafo quinto - O reajuste deste contrato será permitido, desde que 

observado o interregno mínimo de 01 (um) ano, a contar da data limite para a 

apresentação da proposta, ou da data do orçamento a que a proposta se referir, ou 

da data da última repactuação. Cabe a CONTRATADA apresentar, juntamente com 

sua solicitação, a demonstração analítica da alteração dos custos, por meio de 

apresentação de planilha de formação de preço, do novo acordo ou convenção 

coletiva e da variação do IGPM (FGV), fundamentando o reajuste. Os valores serão 
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reajustados ou corrigidos monetariamente de acordo com as disposições da lei 

10.192/2001 e, no que com ela não conflitarem, com as disposições da Lei 8.666/93. 

Parágrafo sexto - O reequilíbrio econômico financeiro da prestação dos 

serviços desta licitação será analisado e processado em conformidade com a Lei nº 

8.666/93. Cabe a CONTRATADA apresentar documentos (originais ou autenticados 

em cartório) que justifiquem e comprovem o pedido de reequilíbrio. 

I. Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os 

encargos da CONTRATADA e a retribuição da Administração para a justa 

remuneração do serviço, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-

financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou 

previsíveis, porém de conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da 

execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do 

príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, os valores 

constantes desta cláusula serão ajustados na proporção da alteração que houver 

nos preços do serviço, precedido da demonstração do aumento dos custos, os 

quais poderão ser comprovados com documentos fiscais, contratos, convenções 

coletivas, na devida proporção do reflexo na formação da planilha de preço e 

compatibilidade com os valores de mercado. 

II. O reequilíbrio econômico financeiro do contrato ocorrerá, ainda, quando da 

redução dos custos. 

III. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como 

a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da 

apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, 

implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso. 

IV. Incumbirá ao interessado a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso do 

reequilíbrio econômico financeiro a ser aprovado pela CONTRATANTE, juntando o 

respectivo memorial de cálculo e as demais provas que se fizerem necessárias. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS RETENÇÕES (SE FOR O CASO) 

Parágrafo primeiro - PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - Em cumprimento ao 
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artigo 31 da Lei nº 8.212/91, e alterações posteriores, e Instruções Normativas 

vigentes no período da contratação editadas pelo Instituto Nacional do Seguro 

Social, a CONTRATANTE reterá 11% (onze por cento) do valor bruto da nota fiscal 

ou fatura de prestação de serviços, ou percentual referente a atividade específica 

observado o disposto na IN vigente, exceto para as empresas optante pelo 

SIMPLES NACIONAL. 

Parágrafo segundo - Como decorrência da retenção, a CONTRATANTE 

obriga-se à recolher ao INSS a importância retida em nome da CONTRATADA, por 

meio de documento de arrecadação identificado com a inscrição do estabelecimento 

da empresa CONTRATADA no CNPJ/MF e com a razão social da empresa 

CONTRATANTE e CONTRATADA, até o dia dois do mês seguinte ao da data da 

emissão da fatura, ou no primeiro dia útil subsequente, se não houver expediente 

bancário no dia dois. 

Parágrafo terceiro - Na emissão da fatura, a empresa CONTRATADA deverá 

destacar o valor da retenção, com o título de RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL, observadas as regras das Instruções editadas pelo Instituto Nacional do 

Seguro Social (INSS). 

Parágrafo quarto - A falta de destaque do valor de retenção no documento 

autoriza que a CONTRATANTE proceda a devida retenção sobre o título de 

cobrança ou o devolva à CONTRATADA para que seja providenciada a adequação. 

Parágrafo quinto – A contratada deverá apresentar planilha que comprove a 

parte de fornecimento de materiais discriminada na nota fiscal de serviço. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE 

QUALQUER NATUREZA (SE FOR O CASO) 

Em cumprimento ao Código Tributário Municipal e aos dispostos na Lei 

Complementar nº 204 de 22 de dezembro de 2003, a CONTRATADA deverá 

destacar alíquota correspondente ao serviço prestado observando a Tabela I da 

referida Lei, calculada sobre o valor bruto da nota fiscal. 

Parágrafo primeiro - Na emissão da nota fiscal de prestação de serviços, a 
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empresa CONTRATADA deverá destacar o valor do imposto, no campo específico, 

observada a legislação pertinente. 

Parágrafo segundo - A falta de destaque do valor do imposto no documento 

fiscal autoriza que a CONTRATANTE proceda o devido desconto sobre o título de 

cobrança ou devolva à CONTRATADA para que seja providenciada a adequação. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 

As dotações orçamentárias reduzidas e fonte de recurso para custear as 

despesas decorrentes com a aquisição do objeto desta licitação são:  

Dotação reduzida nº 445, fonte de recursos 01 0000 0000 0000, da Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Social; 

Dotação reduzida nº 209, fonte de recursos 02 0047 0047 0047, da Secretaria 

Municipal de Educação, Cultura, Lazer e Esporte;       

Dotação reduzida nº 126, fonte de recursos 02 0047 0047 0047, da Secretaria 

Municipal de Educação, Cultura, Lazer e Esporte;       

Dotação reduzida nº 71, fonte de recursos 02 0047 0047 0047, da Secretaria 

Municipal de Educação, Cultura, Lazer e Esporte;     

Dotação reduzida nº 136, fonte de recursos 02 0047 0047 0047, da Secretaria 

Municipal de Educação, Cultura, Lazer e Esporte;       

Dotação reduzida nº 117, fonte de recursos 02 0047 0047 0047, da Secretaria 

Municipal de Educação, Cultura, Lazer e Esporte;      

Dotação reduzida nº 221, fonte de recursos 02 0047 0047 0047, da Secretaria 

Municipal de Educação, Cultura, Lazer e Esporte; 

Dotação reduzida nº 629, fonte de recursos 02 0047 0047 0047, da Secretaria 

Municipal de Educação, Cultura, Lazer e Esporte;       
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Dotação reduzida nº 30, fonte de recursos 01 0092 0092 0092, da Secretaria 

Municipal de Administração Planejamento e Finanças;       

Dotação reduzida nº 332, fonte de recursos 01 0092 0092 0092, da Secretaria 

Municipal de Transportes.                                                                                                                                                                 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO 

Para dirimir todas as questões oriundas do presente Contrato, é competente o 

Foro da Comarca de Carmo do Paranaíba. 

E, para firmeza e como prova de haverem, entre si, ajustado e contratado, foi 

lavrado o presente Termo de contrato, que depois de lido e achado conforme, é 

assinado, em 2 (duas) vias de igual teor e forma, pelas partes CONTRATANTES, 

tendo sido arquivado no Município de Carmo do Paranaíba, com registro de seu 

extrato, e dele extraídas as cópias necessárias. 

Carmo do Paranaíba ....... de ................. de..... 

 

 

César Caetano de Almeida Filho 
Prefeito Municipal CONTRATANTE 

 

CONTRATADA 

   

GESTOR  FISCAL 

TESTEMUNHAS: 

1. __________________________________________DOC: _________________ 

2. __________________________________________DOC: _________________ 
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ANEXO VI - DESCRIÇÃO COMPUTADOR DESKTOP 

(ITEM 8, CÓD 39520) 

Microcomputador 
desktop 

Processador 

64 bits, de no mínimo 4 núcleos físicos, com 
suporte à tecnologia de virtualização, memória 
cache L3 de 6MB, frequência de no mínimo 
2,4Ghz, TDP (W) Máximo de 65W, controlador 
memória DDR4 integrado, suporte a 32/64 bits. 

Memória RAM 

Tipo DDR4, frequência 2400 Mhz sem overclock, 
sendo composta de 2 módulos idênticos em dual 
channel de 4 Gb cada, totalizando 8Gb. Deve 
possibilitar expansão para até 32 Gb. Os 
módulos devem ser homologados pelo fabricante 
do computador. 

Armazenamento 
HD de 1 Tb, interface tipo SATA III de 6 GB/s e 
velocidade de no mínimo 5400 rpm. 

Bios 

Suporte de tecnologia de integração à rede como 
PXE. BIOS desenvolvida pelo mesmo fabricante 
do equipamento, ou direito copyright sobre a 
BIOS, não sendo aceitas soluções em regime de 
O&M ou customizadas. Os direitos de copyright 
deverão ser comprovados por atestado fornecido 
pelo fabricante declarando o modelo do 
equipamento. Interface deverá ter opção de 
idioma em Português do Brasil. Implementada 
em memória Flash, atualizável diretamente pelo 
microcomputador. Capacidade de 
habilitar/desabilitar as interfaces USB e Serial. 
Deverá permitir configurar senhas para, no 
mínimo, Power-on e acesso à configuração do 
equipamento (Setup). Possuir campo com 
número de série do equipamento, podendo ser 
lido remotamente via comandos DMI 2.0; 
Possibilitar a inserção de código de identificação 
do equipamento (número de registro patrimonial, 
por exemplo), podendo ser lido remotamente via 
comandos DMI 2.0; Permitir o monitoramento das 
condições de energia e ventilação do 
equipamento; Possuir WOL (Wake on Lan); 
Suporte tecnologia de 
previsão/contingenciamento de falhas de disco 
rígido S.M.A.R.T; Suporte Plug & Play; Permitir 
atualização em ambiente Windows x86 ou x64; 
As atualizações da BIOS, quando 
disponibilizadas, serão no site do fabricante do 
equipamento. 

Placa mãe Projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante 



MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA - MG 
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES 

Praça Misael Luiz de Carvalho, n° 84 - (34) 3851-9812 
E-mail: compras@carmodoparanaiba.mg.gov.br  

 

Página 63 de 67 

 

do equipamento ofertado, não sendo aceito o 
emprego de placas de livre comercialização no 
mercado, Nome do fabricante do equipamento 
deverá estar serigrafado através de processo 
industrial. Na inicialização deverá ser exibido o 
nome do fabricante do microcomputador, Deverá 
permitir ligar e desligar o micro remotamente, 
Capacidade de inventário remoto de hardware, 
Permitir inicialização remota a partir de imagem 
(iso ou img), CD-ROM ou USB, Totalmente 
compatível com Microsoft System Center, 
Suporte a expansão de memória de até 32 GB, 
Barramento PCI Express revisão 3.0, 1 
Controladora de Disco SATA III (6GB/s), 
Controladora de Disco Rígido e óptico, 06 Portas 
USB, com no mínimo 4 sendo 3.0, não sendo 
permitido o uso de placa PCI Express ou hub 
USB ou rabicho na parte traseira do gabinete. 

Dispositivo de 
rede 

Compatível com conector do tipo RJ45, taxas de 
transmissão 10/100/1000 autosense, compatível 
com os padrões IEEE802.1q, 802.2, 802.3 em 
ambiente Windows e Linux, Suporte a PXE e 
Wake-On-Lan, driver disponível para Windows e 
Linux nas versões descritas no item 
Certificações. 

Interface de 
som 

Controladora de áudio de alta definição, padrão 
plug-and-play, Possuir alto falante interno ao 
gabinete com potência, mínima de 1 Watt. Com 
conector para saída de áudio na parte traseira do 
gabinete. Com conectores de saída e microfone 
na parte frontal do gabinete, sendo aceito 
conectores do tipo combo.  

Interface de 
vídeo 

Controladora gráfica integrada com 
compartilhamento de memória de no mínimo 
1GB e suporte a utilização em 2 monitores 
simultaneamente. Compatibilidade com DirectX 
12 e OpenGL 4. Alocação de memória poderá 
ser dinâmica. Resolução 1920 x 1080 pixels, Full 
HD, modo 16,7 milhões de cores, 60 Hz. 
Conectores para monitor externo: HDMI ou 
Display Port (neste caso deverá acompanhar 
adaptador para porta HDMI); 

Monitor 

Tela 100% plana LED, 19 polegadas, com ajuste 
de altura, inclinação e rotação, do mesmo 
fabricante do microcomputador ofertado, pixel-
pitch máximo de 0,284, brilho de 250 cd/m2, 
contraste 1.000:1, tempo de resposta máximo de 
6 ms, exibição mínima de 16 milhões de cores, 
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resolução de 1920 x 1080 (Full HD) a 60 Hz, não 
entralaçado. Características anti-reflexiva e anti-
estática, com fonte de alimentação para corrente 
alternada com tensões de entrada de 100 a 240 
VAC (+/-10%), 50-60 Hz com seleção automática 
de tensão de voltagem e integrada ao gabinete 
do monitor. Deve ser do mesmo padrão de cor do 
gabinete. Proporção de 16:9. Certificação de 
compatibilidade eletromagnética CE e de 
economia de energia Energy Star 7.0, registrado 
no EPEAT, comprovando que o monitor atende 
as exigências sobre controle do impacto 
ambiental em seu processo de fabricação. 
Controle digital de brilho, contraste, 
posicionamento vertical e posicionamento 
horizontal. Conector de entrada de vídeo digital 
Display Port ou HDMI. 1 cabo de conexão digital 
para interligar os equipamentos, sendo aceito o 
uso de adaptadores. A garantia do monitor 
deverá ser prestada pelo fabricante 

nas mesmas condições do equipamento, 
devendo ser ratificada na proposta comercial. 
Deve acompanhar cabo de alimentação. 

Mouse 

Mouse óptico ambidestro, de conexão USB com 
o computador sem o uso de adaptadores, 
resolução mínima de 800 DPI. A garantia do 
mouse deverá ser prestada pelo fabricante nas 
mesmas condições do equipamento. Mesmo 
padrão de cor do gabinete. Conter 2 botões  para 
seleção e um botão de rolagem (scroll).  

Teclado 

No mínimo 107 teclas, padrão ABNT2, impressão 
de teclas do tipo permanente, sem desgaste por 
abrasão ou uso prolongado, conexão USB sem o 
uso de adaptadores. Mesmo padrão de cor do 
gabinete. Vida útil de 10 milhões de toques. A 
garantia do teclado deverá ser prestada pelo 
fabricante nas mesmas condições do 
equipamento. 

Fonte de 
alimentação 

Fonte de alimentação para corrente alternada 
com tensões de entrada de 100 a 240 VAC (+/-
10%), 50- 60Hz, com seleção automática de 
tensão Seleção automática de tensão suficiente 
para suportar todos os dispositivos internos na 
configuração máxima admitida pelo equipamento 
(placa principal, interfaces, discos rígidos, 
memória RAM e demais periféricos) incluíndo os 
limites máximos de “upgrade” exigidos pelo 
fabricante do equipamento. 
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Gabinete 

Gabinete tipo SFF (Small Form Factor) com 
volume de no máximo 13000 cm³ padrão ATX ou 
BTX. Abertura tool-less original do fabricante do 
equipamento, para retirada dos componentes 
sem o uso de qualquer ferramenta. Acabamento 
interno composto de superfícies não cortantes. 1 
baia interna de 3,5” 1 baia externa para DVD no 
padrão. Possuir botão liga/desliga. Conectores 
de entrada de microfone e de saída de fones de 
ouvido. 2 ou mais portas USB 3.0 instalados na 
parte frontal do gabinete. Permitir a colocação de 
dispositivo antifurto do tipo kensington 
(dispositivo de travamento). Não existir quaisquer 
adaptações no gabinete destinadas a 
implementar os sistemas de abertura/fechamento 
rápido e de segurança. Sistema de ventilação 
que permita o uso na posição horizontal com o 
monitor em cima do gabinete ou em posição 
vertical sem prejuízo da ventilação. Indicadores 
na parte frontal de liga/desliga e de acesso ao 
disco rígido. Conexão VGA ou DVI, displayport e 
HDMI. Unidade DVD-RW interno. 

Licenças 

Software Windows 10 Pro ou mais recente, em 
Português (OEM), com etiqueta fixada no 
gabinete, indicando o Windows instalado. 
Solução de recuperação, do mesmo fabricante 
do equipamento ofertado ou certificado por ele, 
que possibilite a restauração da configuração 
original de fábrica. 

Softwares Pré-Instalados. Cada equipamento 
fornecido deverá conter a imagem com sistema 
Microsoft Windows 10 Pro 64-bits, em português 
do Brasil. A Prefeitura poderá, a seu critério, 
adicionar novos softwares ou remover os que 
vem pré-instalados. A inicialização do software 
deverá ser a partir das teclas de função do 
teclado durante o Boot do equipamento. Com 
recursos para testar os principais componentes 
do equipamento como: processador, disco rígido, 
memória. As respectivas atualizações do 
software de diagnóstico deverão estar 
disponíveis no site do fabricante durante o 
período da garantia contratada, devendo 
apresentar a URL na proposta. 

Garantia 

Garantia total do fabricante do equipamento 
mínima de 3 anos do tipo on-site (incluindo troca 
de equipamentos defeituosos e assistência 
técnica no local do equipamento). Verificável 
através de consulta aberta no site do fabricante 
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através do número de série e/ou etiqueta de 
serviço. Quando o licitante não for o próprio 
fabricante, a garantia do fabricante for menor que 
o estipulado na especificação, o licitante deverá 
fornecer uma “extensão de garantia”, “prazo de 
garantia estendido”, ou “modalidade de prestação 
de serviços para atendimento on-site e/ou 
tempos de solução”, o licitante deverá informar 
na proposta comercial o respectivo código junto 
ao fabricante dos serviços adicionais incluídos. 
Deverá ser disponibilizado pela contratada ou 
pelo fabricante do aparelho Serviço de 
Atendimento ao Cliente (SAC) para abertura de 
chamado de assistência técnica, de segunda a 
sexta-feira, a partir de 08:00 até às 18:00 horas, 
podendo ser via atendimento telefônico, online, 
acesso remoto, bem como por qualquer outro 
meio eficaz disponibilizado para abertura dos 
chamados de assistência técnica. O prazo de 
atendimento será iniciado no próximo dia útil 
após a abertura do chamado. O primeiro 
atendimento deverá ser executado em até 03 
dias uteis da abertura do chamado e a solução 
em até 8 dias úteis. Em caso da impossibilidade 
em solucionar o problema no prazo estipulado 
anterior, o fabricante e/ou a contratada 
compromete-se a substituir o equipamento 
defeituoso, até o término do reparo do mesmo, 
por outro equivalente ou superior, de sua 
propriedade, a fim de proporcionar a 
operacionalização do equipamento e a 
continuidade da rotina de trabalho dos usuários. 
O fabricante e/ou a contratada, diretamente ou 
através de sua rede credenciada, deverá manter 
registros escritos dos referidos chamados 
constando o nome do técnico que prestou o 
atendimento e uma descrição resumida do 
problema. Por motivo de Segurança da 
Informação, toda Unidade de Armazenamento 
substituída deverá permanecer em posse da 
Prefeitura. A abertura do gabinete poderá ser 
realizada pelos próprios técnicos da Prefeitura, 
sem necessidade de autorização prévia e sem 
perda da garantia. O monitor deverá ter garantia 
contra pixels defeituosos, independentemente da 
quantidade de pixels identificados como 
defeituosos. 

Outros 
requisitos 

Todos os equipamentos a serem entregues 
deverão ser idênticos, ou seja, todos os 
componentes externos e internos de mesmos 
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modelos e marcas. Caso o componente não mais 
se encontre disponível no mercado, admitem-se 
substitutos com qualidade e características 
idênticas ou superiores, mediante nova 
homologação. As unidades do equipamento 
deverão ser entregues devidamente 
acondicionadas em embalagens individuais 
adequadas, que utilizem preferencialmente 
materiais recicláveis, de forma a garantir a 
máxima proteção durante o transporte e a 
armazenagem. O equipamento deverá, 
comprovadamente, pertencer à linha corporativa, 
não sendo aceitos equipamentos destinados ao 
uso doméstico. Catálogo técnico oficial do 
produto, do Fabricante, que apresente as 
características técnicas em conformidade com as 
descritas no Edital. Caso os Catálogos Técnicos 
apresentados omitam alguma informação ou 
exigência técnica em relação aos descritivos do 
Edital e seus Anexos, deverá ser anexada aos 
mesmos a declaração do fabricante, 
completando estas informações, em Português. 
Não serão aceitos produtos descontinuados 
por seus fabricantes. 

 


